
 
Nr.  9169/20.09.2021 

 

A N U N Ț 
 
 

Spitalul Municipal Ploiești cu sediul în str. Ana Ipătescu nr. 59 organizează CONCURS astfel : 
o în data de 12.10.2021 - proba scrisă începând cu orele 10.00 și în data de 15.10.2021 – proba 

interviu începând cu orele 10.00 pentru ocuparea:  
1 (un) post vacant de MEDIC SPECIALIST în cadrul Biroului de 

management al calității serviciilor de sănătate, perioadă nedeterminată 
 

      Candidatul înscris trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al 
Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si 
completările ulterioare : 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spatiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei infractiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului: 

   1)diploma de licență în medicină; 
   2)certificat de medic specialist; 
   3)să dețină avizul de libera practică și un atestat de studii complementare în managementul serviciilor 
de sanatate eliberat de catre Ministerul Sănătății. În cazul în care nu dețin acest atestat, au obligația de a-l 
obține în termen de maximum un an de la data încadrării. Sunt exceptați de la deținerea atestatului 
medicii specialisti sau primari confirmați în specialitatea sănătate publică și management; 
   4)absolvirea unui program de formare în domeniul managementului calitatii în sănătate recunoscut de 
ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării; 
  5)vechime: stagiul de rezidențiat terminat. 
  6)constituie avantaj: curs de specializare ,,auditor clinic’’ precum și alte cursuri de specializare în 
domeniul managementul calității în domeniul sanitar 
 

    Dosarele de înscriere la concurs se depun zilnic între orele 9.00 - 14.00, termenul 
limită de depunere a dosarelor este data de 04.10.2021 (inclusiv) ora 14.00, la 
Compartimentul RUNOS al Spitalului Municipal Ploiești și vor cuprinde:  

a)  cerere de participare la concurs adresata managerului unitatii ; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 
(certificat de naștere, certificat de căsătorie) ; 
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 
precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului; 
d) documente care să ateste vechimea în muncă: copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverințele 
care să ateste vechimea în muncă după data de 01.01.2011. Daca nu există adeverințe doveditoare pentru 
vechimea în muncă, extras din Registrul de Evidenta Generala a Salariatilor existent la ITM Prahova; 



e)  cazierul judiciar;  
f) certificat de integritate comportamentală (eliberat de către inspectoratul de poliţie conf. Legii 
nr.118/2019) 
g)adeverința medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni 
anterior datei concursului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverinta care atesta starea de sănătate 
trebuie să conțină în mod clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătății;  
h) curriculum vitae; 
i) certificat de membru la Colegiul Medicilor din România și aviz de liberă practică valabil pe anul în 
curs ; 
j)  dosar; 
k) chitanta achitarii taxei de concurs în valoare de 100  lei. 
          Copiile actelor de identitate, copiile documentelor de studii și carnetului de muncă/adeverinței de 
vechime vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul. 
          Verificarea identității candidaților înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza 
buletinului de identitate sau a cărții de identitate. 
Concursul pentru ocuparea posturilor respectiv va cuprinde 3 etape : 

a) selecția dosarelor de înscriere la concurs ; 
b) proba scrisă; 
c) interviul  
 
Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradele de dificultate și 

complexitate a subiectelor și nu poate depăși 3 ore. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru 
susținerea probei interviu. 

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admisi la proba scrisă. În 
cadrul interviului se testează : abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie: capacitatea de analiză şi sinteză; 
iniţiativă şi creativitate; aptitudinile şi motivaţia candidaţilor . 

Fiecare probă a concursului va fi notată cu note de la 1 la 10. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă, adică cei 

care au obținut cel puțin nota 7 (șapte).  
Stabilirea candidaților care urmează să ocupe postul scos la concurs se va face în ordinea mediei 

generale, determinate pe baza mediei aritmetice a notelor obținute de candidați la fiecare probă. 
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la locul desfășurării concursului, 

cu mențiunea ,,admis’’ sau ,,respins’’. 
Având în vedere prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), 
unitatea folosește, în toate etapele de desfășurare a concursului, numărul de înregistrare a dosarului de 
concurs, ca modalitate de identificare. 

 

     Relații suplimentare la Compartimentul RUNOS, telefon 0244/523.904, int.156 sau 121. 
 
Calendarul estimativ de desfășurare a concursului este: 
05.10.2021 ora 13.00 - afișarea rezultatului selecției dosarelor 
06.10.2021 ora 13.00 - depunerea eventualelor contestații la selecția dosarelor 
07.10.2021 ora 13.00 – soluționarea eventualelor contestații 
12.10.2021 ora 10.00 - proba scrisă 
12.10.2021 ora 13.00 - afișarea rezultatelor la proba scrisă 
13.10.2021 ora 13.00 - depunerea contestațiilor la proba scrisă 
14.10.2021 ora 13.00 - soluționarea eventualelor contestații 
15.10.2021 ora 10.00 – proba interviu 
15.10.2021 ora 13.00 – afișarea rezultatelor la proba interviu 
18.10.2021 ora 13.00 - depunerea contestațiilor la proba interviu 
19.10.2021 ora 13.00 - soluționarea eventualelor contestații 
19.10.2021 – afișarea rezultatelor finale 
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1. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și 

completările ulterioare; 
2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicata, cu modificările și 

completările ulterioare (titlul VII Spitalele si art. 249 pentru ocuparea posturilor din spitale); 
3. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea si tratamentul infectiilor asociate asistentei 

medicale din unitatile medicale si din centrele rezidentiale pentru persoanele adulte aflate in 
dificultate din Romania; 

5. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

6. Legea securitatii și sănătății n munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare; 
7. Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in 

Sanatate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al 
calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi si serviciilor de ambulanta, în 
procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și 
siguranței pacientului; 

8. Ordinul ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și 
metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor; 

9. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calitatii în Sănătate nr. 10/2018 
privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea 
ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 
298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a 
sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

11. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 185/2020 
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților 
sanitare cu paturi; 

12. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 32/2020 
privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

13. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 147/2020 
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu 
paturi; 

14. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr. 148/2020 
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de acreditare a unităților sanitare cu 
paturi; 

15. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 
432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților 
sanitare cu paturi, cu modificările și completările ulterioare; 

16. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

17. Ordinul ministrului săăatății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe 
care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, 
cu modificările și completările ulterioare; 



18. Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, 
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare 
pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfectie, procedurilor 
recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 
dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de 
evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare; 

19. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 

20. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementarii mecanismului de 
feedback al pacientului în spitalele publice; 

21. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor 
Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice; 

22. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităților publice. 

 
   II. Tematica  

 

Denumirea temei 

Tema 1. Organizarea și funcționarea sistemului sanitar din România 

Tema 2. Conceptul de calitate 

Tema 3. Procesul de planificare, implementare, evaluare și control al calității într-o unitate sanitară 

Tema 4. Managementul strategic și organizațional 

Tema 5. Instrumente de îmbunătățire a calității - Ishikawa, Pareto, analiza cauza-efect, SWOT, 
matrice de prioritizare, RCA (Root Cause Analysis) 

Tema 6. Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor dintr-o unitate sanitară 

Tema 7. Dezvoltarea conceptului de siguranța a pacientului la nivelul unității sanitare și 
managementul riscului 

Tema 8. Structura de calitate din cadrul unității sanitare 

Tema 9. Concepte și definiții ale auditului (SR EN ISO/CEI 17000:2005) 

Tema 10. Pregătirea implementării procesului de audit clinic în instituție 

Tema 11. Elaborarea unui program de audit clinic 

Tema 12. Elaborarea și implementarea planului de audit - misiunii de audit clinic 

Tema 13. Tehnici și metode în auditul clinic 

Tema 14. Rol și competente ale auditorului clinic. Etica în activitatea de audit clinic 
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