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ANUNT 

Spitalul Municipal Turda scoate la concurs, in conformitate cu art 184 din Legea 
95/2006 coroborat cu prevederile Ordinului MSP nr 1406/16.11.2006 si cu prevederile Ord.MSP 
nr.1706//2007 functia de sef CPU: 

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte : 
a) cerere in care se mentioneaza functia pentru care candidatii doresc sa concureze ; 
b) copie xerox de pe diploma de studii ; 
c) adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional ; 
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa la Ordinul MSP 

nr.1406/2006 ; 
e) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost 

condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru ocuparea careia doreste sa 
candideze ; 

f) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in 
stare de incompatibilitate ; 

g) certificat privind starea de sanatate tip A5; 
h) dovada sau adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de 

conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania; 
i) copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania; 

j) copia xerox de pe cametul de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste 
confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate ; 

k) un proiect de management privind evolutia viitoare a compartimentului ; 
1) chitanta de plata a taxei de concurs; 
Taxa de concurs este de 400 lei 
Actele xerocopiate depuse la dosar se verifica cu originalul si se semneaza pentru 

conformitate. 

In conformitate cu prevederile art.1 alin (5) din anexa la Ord.1406/2006 persoanele 
sanctionate in ultimii 2 ani de catre unitatile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din 
Romania, nu pot participa la concursul organizat pentru ocuparea functiei de sef CPU . 

Pentru functia de medic sef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea 
medicina de urgenta cu grad de medic specialist sau primar, cu experienta minima de lucru de 3 ani fara 
intrerupere in cadrul unui UPU. 

Concursul va consta in urmatoarele probe:interviu-sustinerea proiectului de 
management, proba scrisa, proba clinica sau practica . 

Proba scrisa a concursului se sustine dupa intrebari cu subiecte din Legea nr 95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara 
aferenta specialitatii sectiei. 
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Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru 
obtinerea titlului de medic specialist specialitatea medicina de urgenta. 

Tematica de concurs, bibliografia si temele cadru pentru proiectul de manffigement vor 
fi afisate pe site-ul spitalului. 

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii. in termen de 15 zile de la aparitia anuntului 
in „Viata Medicala" , respectiv pana la data de 28.10.2019 . 

Concursul se organizeaza in termen de minimum 30 de zile si maximum 90 de zile de la 
publicarea anuntului in „Viata Medicala ". 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul spitalului, Serv.RUNOS. 
Telefon :0364.420.066. 

MANAGER SEF S.R.U.N.O.S. INTOCMT 
DR.OVIDIU SEBASTIAN STANILA EC VIOLETA VASILICHI EC.CLAUDIA FLORELA RAT1U 
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Tema proiectului de management pentru concursul 
organizat in vederea ocuparii postului de medic sef CPU 

Este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de teme majore: 

1. Siguranta si satisfactia pacientului; 
2. Managementul calitatii serviciilor medicale; 
3. Elemente definitorii in performanta medicala a CPU. 

Manager 
dr.Ovidiu Sebastian Stanila 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN VEDEFREA OCUPARII 
POSTULUI DE MEDIC SEF CPU 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sănătăţii cu modificările şi completările 

ulterioare,Titlul VII —Spitale. 

2. Hotararea nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019. 

3. Ordinul nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a 

HG nr 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului—cadru care 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 

medicale in cadrul sistemului de sanatate pentru anii 2018-2019. 

4. Ordinul MS nr.1096/2016 privind modificarea si completarea Ordinului MS nr 914/2006 pentru 

aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea 

obtinerii autorizatiei sanitare de functionare 

5. Ordinul MS nr 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere , prevenire, si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare 

6. Ordin MS nr.1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unitatile sanitare 

cu paturi. 

7. HGR nr.1425/2006 pentru aprobarea Noormelor metodologice de aplicare a prevederilor Leg'i 

securitatii si sanatatii in munca nr 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

8. Legea nr 53/2003-Codul Muncii,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

9. Legea . nr.98/2016 privind achizitiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare 

10. Legea nr..46/2003 privind drepturile pacientului,cu modificarile si completarile ulterioare 

11. Ordin MS nr 1410/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a legii dreptului pacientukU 

nr.46/2003. 

12. Regulamentul de organizare si funetiozre a Spitalului Municipal 1urda 

13. Regulamentul intern al Spitalului Municipal Turda 
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14. Ordinul MS nr 870/.2004 pentru aprobarea RegulamentuIui privind timpul de munca, 

organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar. 

15. Legea —cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice ,cap I si 

Cap.II 

16. OMS nr 1706/2007, privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de 

primire a urgentelor 

17. Regulament 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera eirculaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor ) 

18. Legea nr.544/2001 privind liberul acces ia informatii de interes public 

fv13nager• 

dr.Ovidiu-Sebastian Stanila 


