
 
 

 
NR. 2911/14.05.2021 

ANUNŢ 

 

 

            SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI, com. Schitu, sat Greci, str. Satul Nou nr. 2, jud. OLT, scoate la 

concurs, în conformitate cu prevederile - OMS nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori 

examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu 

modificările  și completările ulterioare, a umătoarelor posturi vacante în cadrul  Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Jud. 

Olt: 

 

1. Medic Șef de Secție, specialitatea Psihiatrie, Secția Psihiatrie I, 

2. Medic Șef de Secție, specialitatea Psihiatrie, Secția Psihiatrie II. 

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

a. cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze, 

b. copie xerox de pe diploma de studii, 

c. adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional, 

d. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate, 

e. declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac 

incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze, 

f. declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate, 

g. certificat privind starea de sănătate - tip A5, 

h. dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a 

desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România, 

i. copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, 

j. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în 

specialitate, 

k. un proiect de management privind evoluția viitoare a Secției, 

l. chitanță de plată a taxei de concurs. 

m.    copia actului de identitate în termen de valabilitate. 

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului. 

         Actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalulde 

către Biroul RUNOS, sau în copii legalizate. 

         La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în 

mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al M.S.P. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca 

specialist). 

       Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și 

cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs. 

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă 

clinică sau practică, 

       Interviul - susţinerea proiectului de management, 

       Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările 

și completările ulterioare și legislația secundară aferentă. 

      Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist. 

        Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în 

termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.       

Relații suplimentare se pot obtine la tel. 0249/482388, Compartimentul RUNOS, al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

jud. Olt. 

 

 

 



 

                                                                                                       

                                                   
 

BIBLIOGRAFIE – CONCURS MEDIC SEF SECTIE  

 

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI: 

 

1) LEGEA 95 – 14 aprilie 2006 – privind reforma in domeniul sanatatii, titlurile II,  VII, XII, XV, 

XVI, cu modificările și completările ulterioare, 

2) HOTARARE Nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

contactului-cadru care reglementeazaz conditiile acordarii asistentei medicale, a 

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

sanatatae pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

3) ORDIN Nr. 397/836/2018 din 27 martie 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 meicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru 

anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, 

4) ORDINUL MS Nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din 

cadrul spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, 

5) ORDINUL Nr. 863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al 

spitalelor, cu modificările și completările ulterioare, 

6) ORDINUL MS Nr.  320/2007 privind aprobarea continutului  Contractului de Administrare a 

sectiei/ laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările și 

completările ulterioare,  

7) ORDINUL MS 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care 

functioneaza in cadrul spitalelor pubice, cu modificările și completările ulterioare,  

8) ORDINUL MS 39 din 2008 – reorganizarea ambulatorului de specialitate a spitalului, cu 

modificările și completările ulterioare, 

9) ORDINUL MS Nr. 919/ 2006 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de 

inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului, cu 

modificările și completările ulterioare, 

10) ORDIN 914 din 26 iulie pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 

indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificările 

și completările ulterioare, 

11) ORDIN Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si 

metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor EMITENT: MINISTERUL SANATATII, 

cu modificările și completările ulterioare, 



12) ORDINUL nr. 600/2018 a; Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entitatilor publice; 

 

13) ORDIN nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2018 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

14) ORDINUL MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia 

si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru 

testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate 

pentru dezinfectia mainilor, un functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 

dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de 

aplicare a dezinfectantenlor chimice in functie de suportul care rmeaza sa fie tratat si a 

metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, cu modificările și 

completările ulterioare, 

15) ORDINUL MS 870 din iulie 2004 REGULAMENT din 1 iulie 2004 privind timpul de munca 

, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificările și 

completările ulterioare, 

16) ORDINUL MS nr. 1091/2006 din 07/09/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer 

interclinic al pacientului critic, cu modificările și completările ulterioare,  

17) LEGEA 46 din 2003 Legea Drepturilor Pacientului, cu modificările și completările ulterioare, 

18) LEGEA 487 din 2002, *** Republicată, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor 

cu tulburări psihice; 

19) ORIDNUL MS 488 din 2016, privind Normele de aplicare a Legii sanatatii mintale si a 

protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr 487/2002, republicata in 2012, 

20) ORDIN  Nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care 

funcţionează în cadrul spitalelor publice 

21) LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (republicata) privind asigurarea pentru accidente de munca si 

boli profesionale, 

22) Legea nr.319 din 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, 

23) Hotarare de Guvern 1425 din 2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006. 

 

 

 

 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR : 

 

 

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si management Sanitar – Managementul spitalului, editura 

Public Press, 2006 Bucuresti 

http://www.snspms.ro/userfiles/file/ph_pressmanual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pd

f 

 

 

 

 

 

http://www.snspms.ro/userfiles/file/ph_pressmanual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf
http://www.snspms.ro/userfiles/file/ph_pressmanual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf


      

TEME CADRU 

 

 

Pentru proiectul/ lucrare de specialitate pentru ocuparea functiei de medic sef sectie 

 

1.   Evaluarea si imbunatatiea functionarii si perfomantelor unei sectii  

2. Evaluarea si imbunatatirea performantei serviciilor medicale furnizate de spital 

3. Managementul Calitatii – element proritar de crestere a performantei sectiei 

4. Managementul riscurilor in cadrul sectiei 

5. Imbunatatirea managementului resurselor umane în secție. 

      

     Candidatii aleg una din temele de mai sus si dezvolta un proiect/ lucrare de specialitate care vizeaza 

sectia (maxim 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 in Times New Roman) . 

 

     STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT: 

1. Descrierea situatiei actuale a spitalului  

2. Analiza SWOT a spitalului (puncta tari, puncta slabe, oportunitati amenintari) 

3. Identificarea probelmelor critice  

4. Selectionarea unei probeme/ unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii facute  

5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara identificata/ problemele 

prioritare identificate 

a. Scop  

b. Obiective 

c. Activitati 

 definirea 

 încadrare în timp-grafic – grafic Gantt 

 resurse necesare – umane, material, financiare 

 responsabilitati 

Rezultate asteptate  

Indicatori – evaluare, monitorizare 

Cunoasterea legislatiei relevante. 

 

 


