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            R O M Â N I A 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                          Reşiţa,          Str.Făgăraşului Nr.18,  

   SPITALUL  JUDEŢEAN DE                                    Tel: 0255/227830, Fax: 0255/218760 
      URGENŢĂ REŞIŢA                                                    e-mail: sju.resita@gmail.com; Cod fiscal:1061626 

  Nr. 2891/03.03.2017 

 
 

 
ANUNŢ 

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, organizează la sediu, concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii contractuale de conducere, vacante: 

 

NR. 
CRT. 

FUNCTII NR. 
POSTURI 

SECŢIE / COMPARTIMENT / SERVICIUL 

1.  Șef Serviciu, gradul II 1 SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 
SERVICIILOR MEDICALE 

2.  Fizician medical, gradul debutant 1 SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 
SERVICIILOR MEDICALE 

3.  Consilier juridic,gradul IA 1 SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 
SERVICIILOR MEDICALE 

  

   Dosarul de concurs: Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs 
care va conţine următoarele documente: 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

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

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

7. curriculum vitae. 
Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 
   Condiţii de participare la concurs: 

Condiţii generale: candidaţii trebuie sa îndeplinească conditiile prevăzute de art.3 din 
Anexa la HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale 
si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
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- 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; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 

- nu a fost condamnată 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. 

 
Condiţii specifice: 
1.  pentru ocuparea postului de Șef Serv. Managementul Calității: 

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul 
științelor economice 

- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor 
- Certificate de absolvire a cursurilor de pregătire în domeniul managementului 

spitalicesc, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau 
de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 

2.  pentru ocuparea postului de fizician medical  debutant: 
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea 

fizică sau echivalent (matematică, informatică, chimie fizică, inginerie electronică, 
electrică sau mecanică). 

3. pentru ocuparea postului de consiler juridic IA: 
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea 

științe juridice 
- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor 

 
Locul, termenul, data şi ora la care se depun dosarele de concurs 
Dosarele de concurs se depun la Serviciul R.U.N.O.S., în perioada 13.03.2017 – 24.03.2017 până 
la ora 15ºº.  
 
Data, ora, locul probelor concursului  
            Concursul constă, în 3 etape succesive, după cum urmează: 

1.   selecţia dosarelor de înscriere   27.03.2017 ora 15ºº 
2.    proba scrisă   în data de   03.04.2017 ora 9ºº 
3.    interviul  în data de  07.04.2017 ora 9ºº 

 
Bibliografia  

 LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) drepturilor pacientului; 

 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul 
sănătăţii –TitlulVII; 

 LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

 ORDIN M.S. nr. 106 din 3 februarie 2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de 
servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a 
standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de 
medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor 
de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare; 

 ORDIN  nr. 201 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi 
dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice; 

 ORDIN M.S. nr. 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

 ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice; 
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 ORDIN M.S. nr. 871 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi 
metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor; 

 ORDIN M.S. nr. 975 din 1 octombrie 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; 

 
   
 
 
 

MANAGER, 
Dumitru SECĂŞAN 

 


