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CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Spitalul Judelean de Urgenttr Targu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel.02531210432
Fax 02531210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

ANUNT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul shet4ii, republicatE, cu
modificirile gi completlrile ulterioare, precum gi ale Ordinului ministrului slndtalii nr. 28412007 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare qi desflgurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcJiilor specifice
comitetului director din spitalele publice, cu modificirile qi completirile ulterioare, Spitalul Judelean de Urgenti
Tirgu-Jiu organizeazA concurVexamen pentru ocuparea funcfiei specifice comitetului director de director ingrij iri
,din cadrul unitiifii sanitare publice - Spitalul Judefean de Urgenp Tdrgu-Jiu, unitate sanitarl al c6rei management a
fost transferat Consiliului Judelean Gorj.

Informafii privind desfdgurarea concursului

I. Conditii de participare:
La concurVexamen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale gi specifice.

l.Criteriile generale sunt urmitoarele:
a) au domiciliul stabil in RomAnia;
b) nu au fost condamnafi definitiv pentru slvirgirea unei infractiuni contra umanitii]ii, contra statului ori

contra autoritilii, de serviciu sau in legAturl cu serviciul, care impiedictr infaptuirea j ustitiei, de fals ori
a unor fapte de corupJie sau a unei infracliuni sivirgite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu
exercitarea func1iei, cu exceplia situaJiei in care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de slnetate corespunzitoare postului pentru care candideazi, atestatii pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitllile sanitare abilitate;

d) nu au virsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

2.Criteriile specifice sunt urmitoarele:
a) sunt asistenti generalisti principali;
b)sunt absolventi de invatamant universitari de lunga durata, cu diploma sau licenta

c)au cel putin 2 ani vechime ca asistent medical generakisti principali

tr. Tipul probelor de concurs, locul, data qi ora desf?iqurtrrii acestorr

f,tapele concursului :

J.

1. Lucrarea scrisi (sinteza) de verificare a cunoltinl€lor din legislalia specificl postului va fi suslinuti in
data de I 1.10.2021, ora 1000, la sediul unittilii sanitare pubtice din mun. Tirgu-Jiu, str. Progresului nr.
18, jud. Corj, sala qedinle;

Sustinerea proiectului de specialitate pe o teme din domeniul de activitate al postului, in data de 15.10.
2021, ora 10m, la sediul unitalii sanitare publice din mun. Tirgu-Jiu, str. progresului nr. l g, jud. Gorj,
sala gedinte;

Interviul de seleclie va fi suslinut in data de 21.10. 2021, ora 10m, la sediul unit6{ii sanitare publice din
mun. Tirgu-Jiu, str. Progresului nr. l8,jud. Gorj, sala gedinJe.
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III. Documentele solicitate candidafilor pentru intocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a
dosarului dc concurs ti datele de contact ale persoanei care asiguri secretariatul comisiei de concurs

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sI conlini urmetoarele documente:
a) cererea de inscriere;
b )copie de pe actul de identitate;
c )copie de pe diploma de licenti sau de absolvire, dupi caz;
d)copie de pe certificatul de absolvire a examenului de grad principal
e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atesti vechimea in munctr sau in specialitatea studiilor, dupi caz;
g) cazieruljudiciar;
h) declarafia pe propria rispundere ca nu a desfa$urat activiteJi de polilie politica, aga cum este definiti prin lege;
i) declaraJia pe propria rtrspundere ca nu a fost condamnat([) definitiv pentru slvarsirea unei infracliuni contra
umanitilii, contra statului ori contra autoritilii, de serviciu sau in leglturi cu serviciul, care impiedici infEptuirea
justiliei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infiacliuni slvirgite cu inten]ie, care l-ar face incompatibil cu
exercitarea functiei (cu exceptia situaliei in care a intervenit reabilitarea);
j) adeverinp medical[ care sA ateste starea de senetate corespunzitoare, eliberati cu cel mult 6 luni anterior
derulirii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdtile sanitare abilitate;
k) proiectul de specialitate.

Dosarele de inscriere Ia concurs vor fi depuse, de la data afigirii prezentului anunl, pind la data de
01.10.2021, ora l3 00, la secretarul comisiei de concurs (adresa: sediul Spitalului Judefean de Urgen{d Tdrgu Jiu din
mun. Tdrgu-Jiu, str. Progresului nr. l S,Compartiment Juridic).

Etapa de verificare a indeplinirii de citre candidali a condiliilor stabilite prin anunlul de concurs, va avea loc
in perioada 04.10 .2021-05 .10 .2021 .

Date contact secretar comisie concurs/examen :0767267302.Horhoianu Emilia-consilierjurdic
Copiile de pe actele previzute mai sus se prezinti insotite de documentele originale, care se certificl pentru

conformitate cu originalul de citre secretarul comisiei de concurs/examinare.
Bibliografia specifici postului, temele p€ntru intocmirea proiectului de specialitate, precum gi calendarul de

desfdgurare a concursului sunt prezentate in Anexele nr. I - 3 la prezentul anun!.
Prezentul anunt precum Si Metodologia de organizare gi deslEqurare a concursurilor/examenelor pentru

ocuparea functiilor specifice comitetului director la Spitalul Judetean de Urgenli Targu-Jiu, unitate sanitara
publici al cdrei management a fost transferat Consiliului Jude{ean Gorj, sunt afi$ate la sediul uniteli sanitare
publice din mun. Tirgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, jud. Gorj gi sunt publicate pe site-ul propriu al spitalului -
www,spitalgorj.ro.



CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Spitalul Judelean de Urg€nttr TArgu Jiu
Str. Progresului, nr.l8, Cod: 210218
Tel.0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Anexa nr. I
u enunlul nr..l4'tri/ !o.l{

Bibliografia pentru concursuUexamenul organizat pentru ocuparea funcliei specifice comitetului director de

director de ingrijiri din cadrul unitifii sanitare publice - Spitalul Judelean de Urgen(i T6rgu-Jiu

l. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanAtatii, republicati cu modificnrile gi completirile ulterioare
( Titlul VII-Spitalele, Titlul VIII-Asiguriri sociale de senetate);

Z.Legea nr.4612003 privind drepturile pacientului si Normele de aplicare ale acestuia, Ordinul M.S nr.141012016
3.OUG nr. 14412008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei

de asistent medical, precum si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor
Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare
4.Ordinul M. S nr.1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in
cadrul spitalelor.
5.Ordinul M.S nr.92ll2016 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadtul spitalelor
6.Ordin M.S nr. 863/2004 pentru aprobarea atributiilor si componetentelor consiliului medical al spitalelor
T.Ordin M.S nr.91412006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in
l'ederea obtinerii autorizatiei de functionare, cu completarile si modificarile ulterioare
S.Ordin M.S nr.l 101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate

asistentei medicale in unitatile sanitare.

9.Ordin M.S nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile
sanitare publice su private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a procedurii de curatenie si

dezinfectie, a procedurii recomandate pentru dezinfectia manilor, in functie de nivelul de risc, metode de aplicare a

dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urrneaza a fi tratat si a metodelor de evaluare a derularii si

eficientei procesului de sterilizare, cu completarile si modificarile ulterioare
lO.Ordin M.S nr.122612012 pentru aprobarea Normelot tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din

activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate

din activitatile medicale.
I l. Legea nr. 5312003 - Codul muncii, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare -Titlul III -Timpul de

munca si timpul de odihna
l2.Ordinul M.S nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpl de munca, organizarea su efectuarea

garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu completarile si modificarile ulterioare.
13. Legea cadru nr. l53l 2017 privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice, cu modificirile qi

completlrile ulterioare;

l4..Hot[rire nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a

categoriilor de personal, a mirimii concrete a sporului pentru condilii de munc6 prevezut in anexa nr. ll la Legea-

cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului ptntit din fonduri publice, precum 9i a conditiilor de acordare a

acestuia, pentru familia ocupationall de func]ii bugetare "Sdn6tate gi asistenli social6", cu modificlrile qi

complet6rile ulterioare;

15. HotirAre nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzatr functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri

publice.



Anexa nr.2 la Anuntul de concurs n..34 5l( nozt

TEMELE
pentru intocmirea proiectului de specialitate la concursul organizat in vederea ocupirii func{iei

specilice comitetului director de director de ingrijiri din cadrul unitilii sanitare publice -
Spitalul Jude(ean de Urgen!5 TArgu-Jiu

l. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului
a) analiza circuitelorfunctionale
b) analiza structurii pe sectii (clinice, paraclinice, administrative)
c) Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile fumizate
d) Propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului.

2.Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital:
a)Analiza activitatii spitalului , pe tipuri de servicii fumizate
b)lmbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile bolnavilor
c)Propuneri de imbunatatire a performantei spitalului pe baza analizei activitatii acestuia

d) Analiza fluxului de servicii medicale fumizate
3.Managementul infectiilor nosocomiale

a)ldentificarea factorilor de risc
b)Masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale

c)Organizarea activitatii de prevenire si control a infectiilor nosocomiale
4. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate in spital
a)Analiza gradului de satisfactie al pacientilor
b) Evaluarea incidentei infectiilor asociate asistentei medicale
c)Propuneri de crestere a ingrijirilor acordate pacientilor
d)Cresterea sigurantei si satsfactiei pacientului

Candidatii iqi aleg una dintre temele de mai sus si depun proiectul de specialitate intr-un volum de maximum
8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14, odati cu dosarul de inscriere .

Anuntul de concurs, bibliogafia, tematica de concurs se vor afisa la avizierul unitatii si pe site ul unitatii.
Relatii suplimentare itel.02531243315 int 305, Compartiment Jurdic


