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                                                     A N U N Ţ 
 
 
 

Spitalul de Boli Cronice Sebiş, jud. Arad, în conformitate cu prevederi le  Hotărârii 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu completările si modificările 
ulterioare, organizează concurs  pentru ocuparea următoarelor  posturi contractual vacante : 

 

- 1 post de consilier juridic debutant, cu studii superioare pe durată nedeterminată la 

Compartimentul  juridic al spitalului; 
   

  - 1 post de economist, cu studii superioare pe o durată nedeterminată la Compatimentul 

Aprovizionare, transport, administrativ din  cadrul spitalului ; 

    

- 1 post de referent debutant cu studii medii, pe durata nedeterminata la Structura de management 

al calitatii serviciilor medicale; 
            
                    
 

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocuparea   

posturilor :  

I) Condiţii generale: 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând  Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
  b )  cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

  c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
  d)  are capacitate deplină de exerciţiu; 

              e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza    

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit  

cerinţelor postului scos la concurs; 

  g) nu  a  fost  condamnată  /condamnat  definitiv  pentru  săvârşirea  unei  infracţiuni  contra 

umanităţii,  contra  statului ori  contra  autorităţii,  de  serviciu sau în legătură  cu 

serviciul,  care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 

unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

 

 

 

 



 

 

II) Condiţii specifice: 

 

   Pentru functia de consilier juridic debutant: 

 
-   diploma de licenţă în specialitate; 

-   concurs pentru ocuparea postului ; 

  

    Pentru functia  de economist : 

 

- diploma de licenta in specialitate; 

- vechime de cel putin 6 luni in specialitate; 

- concurs pentru ocuparea postului ; 

 

 

              Pentru functia de referent debutant: 

 

-  diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat; 

- diploma de de absolvire a unui curs de pregatire in domeniul  managementului calitatii 

serviciilor medicale recunoscut de Ministerul Sanatatii sau declaratie pe propia raspundere ca 

o vor obtine in máximum 6 luni de la ocuparea postului; 

-  concurs pentru ocuparea postului 

 

 

Dosarele pentru concurs  se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al unităţii şi va 

cuprinde : 
 

a)  - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 

b)   - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 

c)   - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului; 

d)  - copia  carnetului  de  muncă,  conformă  cu  originalul  sau  o  adeverinţă  care  să  
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, daca este cazul; 

e)  -  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f)   - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unităţile sanitare abilitate; 
g)   -  curriculum vitae; 

h) -  alte  documente  relevante  pentru  desfăşurarea  concursului:  copie  după  certificatul  

de naştere şi căsătorie (unde este cazul); 

i)   -  chitanţa de plată a taxei de concurs, de 50 lei. 
 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la lit. e) candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului. 

Actele prevăzute mai sus, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 



 
                 
 

 

Concursul consta in desfasurarea a 3 etape succesive : 

 

a) selecţia dosarelor de înscriere 
b) proba scrisă 
c) interviul 
 
 Se pot prezenta la urmatoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.  

 

 

              

    

Concursul se va desfaşura după următorul calendar : 

 

 

Nr. 

Crt. 

EXPLICAŢII DATA 

1. PUBLICAREA ANUNŢULUI 28.11.2019      

2. TERMEN  LIMITĂ PRELUARE DOSARE 12.12.2019, ora 15.00     

3. SELECŢIE DOSARE 16.12.2018, ora 15.00     

4. AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE 17.12.2019, ora 15.00    

5. TERMEN CONTESTAŢII SELECŢIE DOSARE 18.12.2019, ora 15.00      

6. SOLUŢIONARE CONTESTAŢII SELECŢIE DOSARE 19.12.2019, ora 15.00     

7. PROBA SCRISĂ 20.12.2019, ora 10.00     

8. AFIŞAREA REZULTATELORLA PROBA SCRISĂ 23.12.2019, ora 15.00     

9. TERMEN CONTESTAŢII LA PROBA SCRISĂ 24.12.2019, ora 15.00     

10. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR LA PROBA SCRISĂ 30.12.2017, ora 15.00     

11. SUSTINEREA INTERVIULUI 31.12.2019, ora 10.00     

12. AFIŞAREA  REZULTATELOR  INTERVIULUI 06.01.2020, ora 15.00     

13. TERMEN CONTESTAŢII INTERVIU 07.01.2020, ora 15.00     

14. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR LA INTERVIU 08.01.2019, ora 12.00     

15. AFIŞAREA REZULTATELOR  FINALE 09.01.2019, ora 15.00     

 

 

 

Relaţii  suplimentare  privind  concursul, tematica si bibliografia  pot  fi  obţinute  de  la  

Biroul  Resurse  Umane  la  telefon :0257-311059. 
 
 
 

 
MANAGER, 

DR.SÎRB CRISTIAN 

 

 

 

 



SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIŞ 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC DEBUTANT  

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC 

 

                         

I. TEMATICA: 

 

1. Legea nr. 95/2006 — Titlul VII — Spitalele; 

2. Legea nr. 95/2006 — Titlul VIII — Asigurarile sociale de sanatate; 

3. Drepturile si indatoririle consilieruluij uridic; 

4. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala; 

5. Dreptul la confidentialitate a informatiilor si viata privata a pacientului; 

6. Definitia dreptului de proprietate publica si cazurile de dobandire a dreptului de proprietate 

publica; 

7. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (dreptul de administrare, dreptul de 

concesiune, dreptul de folosinta cu titlu gratuit); 

8. Nulitatea contractului (nulitatea absoluta, nulitatea relativa, prescriptia); 

9. Rezolutiunea si rezilierea prestatiilor; 

10.  Cuprinsul cererii de chemare in judecata; 

11.  Exceptiile procesuale (notiune, invocare, procedura de solutionare); 

12. Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului —limitele urmaririi veniturilor banesti; 

 13 .Cererea de poprire — infiintarea popririi, obligatiile tertului poprit si desfiintare apopririi; 

14.Actiunea civila in procesul penal — obiectul si exercitarea actiunii civile, constituirea ca parte 

civila, renuntarea la pretentiile civile, rezolvarea actiunii civile in procesul penal, disjungerea 

actiunii civile, cazurile de solutionare a actiunii civile la instant civila;  

15.Informatii considerate de interes public si modul de solutionare a acestora;  

16.Informatii exceptate de la accesul liber al cetatenilor; 

17.Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica;  

18.Tipuri de contracte de achizitie publica (enumerare, definitie); 19.Tipuri de proceduri de 

achizitie publica (enumerare si scurta detaliere);  

20.Modificarea contractului individual de munca; 

21.Suspendarea contractului individual de munca; 

22.Contractul individual de munca pe durata determinata; 

23.Formarea profesionala si concediile pentru formare profesionala; 

24.Raspunderea disciplinara a salariatilor; 

25 .Raspunderea patrimoniala in dreptul muncii; 



26.Regimul juridic al proprietatii publice; 

27 Reguli generale si specifice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal; 

28.Procedura de solutionare a cererilor in contenciosul administrativ — procedura prealabila, 

obiectul actiunii judiciare, termenul de introducere a actiunii, suspendarea executarii actului; 

29.Pachetul minimal de servicii medicale pentru asistenta medicala spitaliceasca; 

30.Conditii de incetare a contractului de furnizare de servicii medicale Spitalicesti incheiat cu casa 

de asigurari de sanatate; 

31.Conditii de reziliere, incetare si suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale 

 

II .   BIBLIOGRAFIA 

1)  Legea nr. 95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile s1 completarile 

ulterioare; 

2) Legea nr. 46/2003 - legea drepturilor pacientulul; 

3) Ordinul ministrului sandatatii nr. 1410/2016 - privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

4) Codul penal in vigoare; 

5) Codul de procedura penala in vigoare — procesul penal, constituirea de parte civila, 

urmarirea penala 

6) Noul Cod Civil; 

7) Noul Cod de Procedura Civila: 

8) Legea nr. 554/2004 - legea contenciosului administrative, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

9) HGR nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 — 2019; 

10) Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018-  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr, 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 

medicamentelor si a dispozitivelor medicale tn cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sdnatate pentru anii 2018 — 2019; 

 

11) Codul Muncii, republicat (Legea nr. 53/2003) cu modificarile si completarile ulterioare; 

12) Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public; 

13) Hotararea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

14) Legea nr. 514/2003 - privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

15) Statutul profesiei de consilier juridic ; 

16) Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 - privind reglementarea activitatii de solutionare a 

petitiilor, aprobaté, cu modificari si completari, prin Legea nr. 233/2002; 

17) Legea 98/2016 —privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 



18) HGR nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achizitiile ;  

19) Legea nr. 72/2013 - privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor 

de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre 

acestia si autoritati contractante; 

20)  Contractul Cadru –HG 161/2016- conditii de reziliere, incetare si suspendare a contractului 

de prestari servicii medicale. 

21)  Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
 

22) REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in  ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si pas libera circulatie a acestor date si 

deabrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST II LA 

COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE, TRANSPORT, ADMINISTRATIV 

 

 

                            TEMATICA  

1.Principii si reguli bugetare  

2. Angajarea, lichidarea, ordonanjarea si plata cheltuielilor institutiilor publice. organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. 

 

3.Principii  si reguli privind achizitiile publice. 

 

4.Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica; 

 

5.Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire 

 

6.Drepturile si obligatiile salariatului; Raspunderea disciplinara; Raspunderea patrimoniala; 

7.Obligatiile lucratorilor. 

8.Situatii financiare 

9..Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinand institutiilor publice  

10. Procesul bugetar 

11.Organizarea,conducerea si finantarea spitalelor publice. 

 

12. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. 

 

13. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

 

14. Autoritatile contractante. 

 
15. Reguli generale si specifice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
 1)  Legea  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii,  cu  modificările  şi completările 
ulterioare (Titlul VII Spitalele); 

 

 

 2)  Legea nr.98/2016  privind achizitiiIe publice, cu modificarile si comletarile ulterioare; 

 

 3) HGR nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru din Legea nr.98/2016 

privind achizitiile publice, cu modificarile si comletarile ulterioare; 

 



4) Legea nr.62/1969 privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii;  

 

5) Ordinul  nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;  

 

 

6) O.M.F.P. nr 1792/2002 actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si comletarile 

ulterioare; 

 

 7)   Legea nr.500/2002-privind finanteIe publice, cu modificarile si comletarile ulterioare; 

 

 

8) Regulamentul de ordine interioara a Spitalului de Boli Cronice Sebis.  

 

  9)    Legea nr. 53/2003 (republicata) Codul muncii: Drepturile si obligatiile salariatului: 

Raspunderea disciplinara; Raspunderea patrimoniala- cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

10)  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificări și completări ulterioare.  

 

11)  O.G.nr.70/2011 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificări și completări ulterioare.  

 

12)  OMFP nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificări și completări ulterioare.  

 

  13)  REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in  ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si pas libera circulatie a acestor date si de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIŞ 

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 

 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE REFERENT DEBUTANT, 

IN CADRUL  STUCTURII  DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR 

MEDICALE 
 
 
 

 TEMATICA 
 

• Standardele de calitate pentru spitale conform Ordinului nr. 446/2017 

• Acreditarea spitalelor 

• Monitorizarea spitalelor post-acreditare 

• Codul Controlului intern managerial al entitatilor publice 

•  Metodologia de elaborare si revizuire a procedurilor 

• Metodologia de elaborare si revizuire a registrului riscurilor 

• Atributii generale ale Structurii de Management al Calitatii Serviciilor Medicale 

• Drepturile pacientilor 

• Principiile si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor 

publice 

• Procesul bugetar in institutiile publice 

• Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor 

• Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. 

• Reguli generale si specifice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1.  Legea  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare (Titlul VII Spitalele); 
 

2.   Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor; 

 

     3.  Ordinul ministrului sandatatii nr. 1410/2016 - privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

 
4.  Legea 53/2003(republicată) - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     5. HGR nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 — 2019; 



     6. Ordinul  MS/CNAS nr. 397/836/2018-  privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr, 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii 

si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 

medicamentelor si a dispozitivelor medicale tn cadrul sistemului de asigurari sociale de sdnatate 

pentru anii 2018 — 2019; 

 

   7.  Legea 500/2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

8. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 republicata privind controlul inter/managerial si 

controlul financiar preventiv.cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

9.  Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate; 

 

10. Ordinul MS nr. 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii si metodologiei de 

evaluare si acreditare a spitalelor; 

 

11. Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entitatilor publice 

 

12. Ordinul nr. 946/2005 (republicat) pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 
 
13. Ordinul MS nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii 
serviciilor medicale în cadrul   unităţilor   sanitare   cu   paturi   din   reţeaua   Ministerului 

Sănătăţii   şi   a   autorităţilor administraţiei publice locale. 
 
 
    14.  REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in  ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si pas libera circulatie a acestor date si de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


