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A N U N Ţ

Avand in vedere :

- prevederile 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 modificările si completările ulterioare ;

- prevederile Ordinului nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii, grade si trepte profesionalea personalului contractual din unitatile sanitare
publice din sectorul sanitar;

Spitalul de Boli Cronice Sebiş, organizează examen de promovare in functia de
REFERENT II - STRUCTURA DE MANAGEMENT A CALITATII SERVICIILOR
MEDICALE, la sediul spitalului din Strada Piata Tineretului nr.2, in data de
13.08.2020, ora 10.00.

Examenul de promovare va consta in elaborarea unei lucrari scrise pe baza bibliografiei si a
tematicii anexate.

Conditii generale de participare:

- 6 luni vechime in specialitate

Documente necesare :

- cerere de participare la examen in vederea promovarii

- copia actului de identitate

Modalitatea de desfasurare a examenului:

1.In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare noteaza
lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj de maxim 100 de puncte, pe baza urmatoarelor
criterii:

- Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;
- Abilitati de comunicare;
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- Capacitate de sinteza;
- Complexitate, initiativa, creativitate;
2. Comisia de examen stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu.
3. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare.
4. Punctajul minim este de 50 de puncte.
5. Durata examenului de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de
dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.
6. Rezultatul examenului de promovare se afiseaza la sediul institutiei precum si pe pagina de
internet a acesteia in termen de 2 zile lucratoare de la data sustinerii acestuia.
7. Candidatul nemultumit de rezultalul obtinul poate depune contestatie in termen de o zi lucratoare
de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
8. Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se
afiseaza la sediul institutiei in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de
depunere a contestatiei.
9. In urma promovarii incadrarea in noua functie se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare
celei in care a avut loc promovarea.

Documentele de inscriere la examen se depun la Compartimentul RUNOS al institutiei pana la
data de 05.08.2020, ora 15.00.

Tematica si bibliografia sunt anexate prezentului anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul RUNOS al spitalului, telefon
0257-311059.

MANAGER,
DR.SIRB CRISTIAN

http://www.spitalsebis.ro


SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIS
Romania, localitatea Sebis, strada Tineretului, nr. 2, cod postal

315700
Telefon: 0257/311059, Fax: 0257/311059

E-mail: spitalsebis@artelecom.net.
Web: www.spitalsebis.ro

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare in functia de referent II la Compartimentul

Structura de Management al Calităţii Serviciilor Medicale

Tematică:
- Legea nr. 95/2006 -Titlul VII ”Spitale”
- Obiectivele generale ale controlului intern/managerial
- Metodologia de elaborare si revizuire a procedurilor
- Metodologie de elaborare si conducere a Registrului Riscurilor
- Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regului special privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- Atributiile generale ale Structurii de Management al Calitatii Serviciilor Medicale
- Drepturile pacientului

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

completările ulterioare.
2. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 (republicată) privind controlul intern si

controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul nr.600/2018-pentru aprobarea Codului controlului intern-

managerial al entitatilor publice.
4. Ordinul nr.972/2010- pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei

de acreditare a spitalelor
5. Legea nr.46/2003 drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare
6. REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor);

7. Ordinul nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al
calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua
Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale

8. Legea nr.500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare
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