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Spitalul Municipal .Dr, Alexandru Simionescu" Hunedoara va organiza la sediul unitatii , in
intervalul 15.11.2018-13.12.2018 cu respectarea prevederilor HG 286/20 Il, concurs pentru ocuparea
unui post vacant cu norma intreaga de consilier juridic (post de executie), perioada nedeterminata in
cadrul Serviciului de Management al Calitatii.

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care indeplineste
urmatoarele conditii generale : Jo'

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

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementatăde 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 ş i , după caz. de vechime sau alte cond i ţ ii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţi i , 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.

Conditii specifice:
- diplomă de licenţă ln stiinte juridice;
1. Inscrierile se fac la Serviciul RUNOS - ee. Cristea Ana Maria - tel.02547 I3820 int. 210,

pana in data de 03.12.2018 ora 07:00, in baza urmatoarelor acte:
a) cererea de înscriere ia 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

speci a l i zări , precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică ;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau

în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria' răspundere că nu are antecedente penale care să- I

facă incompatibil C ~l 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) chitanta de plata (l00 de lei).



Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi

cali tatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii si mentioneaza daca persoana se
afla sau nu in evidenta cu boli cronice si psihice. Comisia medicala va analiza documentele medicale
si va afisa rezultatul analizei in data de 04.12.2018 prin sintagma "admis" sau "respins pe motive
medicale", avand la baza prevederile legale aplicabile in sistemul sanitar public.

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 la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original În vederea verificării

conformi t ăţi i copiilor cu acestea.
Dosarele nu mai pot fi completate ulterior.

2. Selectia dosarelor
In data de 0,512.2018 va fi afisat la avizicrul institutiei rezultatul selectiei dosarelor de

inscriere cu mentiunea "admis" sau "respins".
Cand idaţ i i nemulţumiţi pot depune contestatie, la registratura spitalului, pana in data de

06.12.2018 ora 12:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de 06.12.2018.
3. Proba scrisă

Proba scrisa se va desfasura in data de 10.12.2018 in Amfiteatrul spitalului, incepand cu ora
11:00, sub forma de test grila, cuprinzand 25 de intrebari, cu o varianta de raspuns (a,b,c), modalitatea
de corectare fiind prezentata in anexa nr. 1 la prezentul anunt.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează

şi nu se mai corectează.

Rezultatele probei scrise vor fi afisate la avizierul spitalului in data de 10.12.2018.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului, pana in data de

11.12.2018 ora 12:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de 11.12.2018.
4. Proba interviu

Candidatii care au obtinut 50 de puncte la proba scrisa vor sustine in data de 12.12.2018
incepand cu ora 11, proba interviu stabilita pe baza criteriilor de evaluare prevăzute În anexa nr. 2 la
prezentul anunt. Locul desfasurarii probei inte rviu va fi afisat concomitent cu rezultatele probei scrise.

Planul interviului va fi intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurari i acestuia.
Rezultatele probei interviu vor fi afisate la avizierul spitalului in data de 1.'.. 12.2018.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului, pana in data de

13.12.2018 la ora 12:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de 13.12 .201 8.
Comunicarea rezultatelor finale se va face in data de 13.12.2018.
Conditiile de participare si de desfasurare a concursului precum si alte date necesare

desfasurarii concursului se regasesc in Regulamentul concursului.
La toate probele candidatii vor prezenta cartea de identitate valabila.
Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS / Birou Perso nal sau la telefon

0254713820/210 sau 117.
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Grila utilizata la concursul de ocupare a postului vacant de consil ier juridic la Serviciul de

Management al Calitatii

• Se vor alcatui minim 2 seturi de subiecte cu 25 de intrebari, din care se va extrage

un set;

• Fiecare intrebare va avea 3 variante de raspuns "a", "b" , "c" ;

• Intrebarile au o varianta corecta;

• Fiecare intrebare este notata cu 4 puncte;

• Punctajul este de maximum 100 de puncte;

• Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut mini mum 50 de

puncte.
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ANEXA NR.2

Plan interviu - Grila de corectare - proba interviu pentru concursul de ocupare a postului
vacant de consilier juridic la Serviciul de Management al Calitatii

Proba interviu cuprinde 3 subiecte: total 100 de puncte dupa cum urmeaza:

1. Abilităţ i şi cunoştinţe impuse de funcţie - maxim 40 de puncte

2. Capacitatea de analiza si sinteza - maxim 30 de puncte

3. Motivaţia candidatului - maxim 30 de puncte
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BIBLIOGRAFIE
Concurs de ocupare a postului vacant de consilier juridic

la Serviciul de Management al Calitatii

1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ŞI completări le

ulterioare, TITLVL VII -Spitale

2. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor

publice.

3. ORDIN nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le

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

modificările şi completări le ulterioare.

4. Ordinul nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serv iciilor

medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Min isterului Sanatatii si a

autoritatilor administratiei publice locale.

5. Legea nr. 185120 17 privind asigurarea cal i tăţ i i în sistemul de sănătate

6. Ord in nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii ŞI

metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

7. Ordin nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor san itare cu paturi

aferente celui de alIl-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completăriJe ulterioare

8. Legea nr.46/2003 dr~pturile pacientului , cu modificările şi completări le ulterioare.

9. Ordin nr. 1.410/20 16 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pac ientului

nr.46/2003

10. Ordin nr. 639 din 18 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de mon itorizare a

unităţilor sanitare acreditate
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CALENDAR
Concurs de ocupare a postului vacant de consilier juridic la

Serviciul de management al calitatii

15.11.2018 Data aparitiei anuntului in
MO/site/sedi ulziar .'

03.12.2018 Incheiere perioada depunere dosare
04.12.2018 Selectia medicala dosare + afisare
05.12.2018 Selectia dosarelor + afisare
06. 12.20 18 Contestatii + afisare
10.12.2018 Proba scrisa + afisare
11.12.2018 Contestatii + afisare
12.12.2018 Interviu + afisare
13.12.2018 Contestatii + afisare
13.12 .2018 AFISARE REZULTAT FIN AL E



FIŞA POSTULUI Nr. __

Denumirea postului: Consilier juridic

loc de munca: Serviciul de Management al Calitatii
Pozitie COR: 261103
Numele şi prenumele titularului:

Integrarea in structura organizatorica:
Poziţia postului În cadrul structurii organizaţiei (relatii ierahice)

Se subordoneaza: SefServiciulde Management al Calitatii
Are in subordine:
Titu larul este Înlocu it de:

Relatii functiona le :

Relatii de reprezentare:
Relat ii de colaborare: Comitet Director; toate serviciile, compartimente si sectii in

scopul realizarii sarcinilor de serviciu.
Atributii generale postului:

Isi desfasoara activitatea respectand prevederile aplicabile Regulamentului de Organizare si Functionare,
Regulamentul Intern, Codul de conduita al personalului contractual;
- Respecta prevederile Contractului colectiv de munca si ale Contractului individua l de munca;
- Raspunde de rea lizarea sarcinilor profesionale distribuite de seful de serviciu ;
- Raspunde pentru continutul deciziilor proprii;
- Raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce ii revin;
neindeplinirea atributiilor si a sarcinilor prevazute in fisa postului poate duce la sanctiuni discipl inare;
- Raspunde tuturor solicitarilor managerului si ale sefului de serviciu SMC pe domeniul de management al
calitatii;
- Completeaza cererea de concediu de odihna si cererea de participare la manifestari stiintifice / instruire,
ori de eate ori lipseste din spital, si se asigura de obtinerea acordului sefului de serviciu al SMC:
- Anunta orice modificare pe care o doreste in programul de lucru si se asigura de obtinerea acordului de la
sef serviciu SMC;
- Se prezinta la examenul medical periodic conform planificarii medicului de medicina munc ii.

-Coordoneaza si raspunde de pregatirea procesul de acreditare, pe baza indicatorilor stabiliti sa satisfaca
cerinte le din standarde le de acred itare, pentru listele de verificare pe care le are repartizate;

Atributii in baza OMS 975/2012

-Participa la pregăt i re şi analizează Planul anual al managementului cal ităţii;

- Participa la activităţile de elaborare a documentelor sistemului de managem ent al ca li tăţ i i :

» manualul calităţii;
v. proceduril e;r:

- Coordonează implementarea programul de acreditare a serv iciilor oferite în cadr ul un ităţ ii. pe baza
procedurilor operaţ i onale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de cal itate si conform
listelor de verificare primite;
- Coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire con t i n uă a calităţ i i serviciilor pe care le are pe
listele de verificare;
- Co l aborează si propune masur i în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al c alităţ i i :

- Propune implementarea instrumentelor de asigurare a calităţi i ş i de evaluare a serviciil or medicale si cele
nernedicalc:
-Asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de
manager, sub coordonarea sefului de serviciu;
- As i gu ră implementarea şi menţ i nerea conformităţii sistemulu i de management al cal ităţ i i cu cer i n ţel e
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specifice, pentru structurile pe care le are repartizate;
- Participa la activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune sefului de serviciu, acţiunile

de îmbunătăţ i re sau corective ce se impun;
- Participa analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al ca l i tăţ i i ;

- Asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a u n i tă ţ i i în domeniul medical în scopul
asigurării sănătăţ i i pacienţilor;

Atributii specifice postului

- consulta aplicati a Legis pentru cunoasterea legislatiei aplicabil e domeniului de management al calitatii si
a legislatiei specifice domeniului sanitar;
- informeaza personalul din SMC asupra modificarilor din legislatia aplicabila;
-asigura suport legislativ personalul SMC, sefi lor de servicii si sectii pe domeniul manage mentului

cal itati i;
-asigura act ivitati de secretariat conform deciziei managerului
- cunoaste si reapecta Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codulu i controlului intern managerialalla entitatile publice
-respecta cerintele SR EN ISO 9001:2015

Atributii in laza Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 actualizat pentru
aprobarea Cod ului controlului intern/managerial al entităţilor publice
- avizeaza din punct de vedere juridic procedurile de sistem si operationale;
- elaborează Procedur ile de sistem privind standardele de control intern/managerial şi revizuieşte aceste
proceduri atunci când Comisia hotărăşte acest lucru;
- sem n a l ează Comisi ei ori de câte ori întâlneşte situaţii de nerespectare a hotărâri lor acesteia, care pot
încetini sau întrerupe procesul de mentinerel dezvoltare a sistemului de control interni manager iaJ.
Responsabilitati privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (SSM) , si a celor
de situatii de urgenta (SU) :
l.Conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 12006, art. 13. lit. d) are urmatoarele atributii:
- Sa respecte norme le si instructiunile, cerintele de securitate si sanatate a munc ii in timpul procesului de
munca ori in indeplinirea indatoriri lor de serviciu;
- Sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele de munca corespund cerintelor de securitate
a muncii. si sa nu le foloseasca pe cele neconforme, anuntindu-si imediat seful ierarhic despre situatia
creata;
- Sa respecte regulile de acces si de circulatie in unitate si la locul de munca;
-Sa mentina locul de munca intr-o stare corespunzatoare cerintelor de securitate. din punct de vedere al
mediului fizic, inclusiv igiena;
- Sa semnaleze imediat conducatorului direct al locului de munca orice defectiune sau alta situatie care
poate constitui un factor de risc de accidentare sau boala profesionala;
- Sa intrerupa activitatea in cazul aparitiei unui pericol iminent de accidentare sau imbolnavire profesionala
si sa anunte imediat pe conducatorul direct;
- Sa participe la instruir ile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, sa isi insuseasca si sa respecte
prevederil e leg islatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de apl icare a acestora,
precum si instructiunile predate.
2.Conform Legii privind apararea impotriva incendiilor nr. 307 12006, art.22:
- Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta. sub orice forma. de
administrator sau de conducatorul institutiei. dupa caz;
-Să utilizeze substan ţe l e periculoase, instalaţiile, utilajele, maş i nile, aparatura şi echipamentele, potrivit
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
-Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţii lor de apărare

împotriva incendiilor;
-S ă comun ice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de
apărare împotriva incendi ilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca tiind un pericol de incendiu.
precum şi orice defec ţiu n e se s i zată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incend iilor;
-Să coopereze cu sa l a r i a ţ i i desemnaţ i de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehn ic spec ializat, care
are atrib uţ i i în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea real i zăr ii m ăsuril o r de apă rare împotriva
incendiilor;
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-Să acţ i oneze , În conformitate cu procedurile stabi lite la locul de muncă, În caz ul apariţ ie i oricărui pericol
iminent de incendiu;
-Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele ŞI informaţ i i le de care are cunoştinţă, referitoare la
producerea incendiilor.

Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii :
- raspunde de ment inerea si imbunatatirea proceselor necesare Sistemului de Management al Calitatii

, Cerinte pentru ocu parea postului:
Studii de baza: Specia lizare:

Medii D Superioare Q
Experienţa necesară: Cursuri speciale:

Minim am

Acomodarea cu cerinţele postulu i:
Pentru o persoana fara experienta pe aceasta pozitie, acomodarea cu cerintele postului se realizeaza in
maxim o luna.

r,~

Pentru o persoana cu experienta anterioara pe aceasta pozitie, acomodarea cu cerintele postului se
realizeaza in maxim o luna.
Apt itudini si abilitati necesare
-lucru in echipa;
-operativitate si eficienta in activitate;
-capacitate de previziune si evaluare obiectiva;
-corectitudine, orientare catre nou, flexibilitate si rezistenta la efort si stres .

Inzestrarea materială şi documentaţia necesară postului
(aparate ,materiale,documente interne, standarde):
Program Legis si Standardul [SO 9001:2015

Prezenta fisa este anexa la contractul individual de munca.
HUNEDOARA
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