SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPil "GRIGORE ALEXAAIDRES
sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector I BUCURESTI organiza concurs pentru
perioada nedeterminata a unui post de economist I si a unui post vacant de economist
cadrul Serviciului de management al calitatii serviciilor medicale.

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G.
completatarile ulterioare, in urmatoarele etape :
a
a
a

nr.

28612011, modifi

Selectia dosarelor de inscriere
Proba scrisa

lnterviu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa
urmatoarele conditii generale si specifice, conform art.3 si art.4 din H.G. nr.286120ll, cu
completarile ulterioare astfel :

Conditii generale de participare la concurs

-

-

:

Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
Are capacitate deplina de exercitiu ;
ntei
Are o stare de sanatate corespunzatoare postului penllu care candideaza, atestata pebaza
medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz . de vechime sau alte conditii specifice
nvlt
postului
cerintelor
scos la concurs ;
Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra tatului
ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justi i,de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infi:actiuni savarsite cu intentie , care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de ecomonist

l:

Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta;
Au cel putin 3 ani si 6 luni vechime in specialitate;
Cunostiinte operare PC.

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de ecomonist debutant:
Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta;
Cunostiinte operare PC.
Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.:1. al spitalului incepand cu d ade
04.11.2016 pana la data de 17.11.2016 ora 12.00 si va contine uramatoalele documente :

a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizaloare
b) copia actului de identitate ;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectua
specializari , precum si copiile documentelor care: atesta indeplinirea condititiilor speci
d)
e)
D

g)

h)

unor
ale

postului ;
copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, irt esene
si/sau in specialitatea studiilor, in copie ;
cazierul j udiciar ;
adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de fa
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate :
curriculum vitae ;
chitanta taxa de concurs de 80 lei .

Documentele prevazute la punctele
conformitatii copiilor cu acestea .

b, c si d vor

fi

prezentate

si in original in

vederea verificarii

PTObCIC dC CONCUTS SE VOT dCSfASUTA

IA SCdiUI SPITALUL CLINIC DE (]RGENTA PENTRL: COPII
"GRIGORE ALEXANDRESCU " clin str. Iancu cle Hanedoara nr. 30-.J2 sector I BUCURESZ
astfel:

.
.

Proba scrisa in data de 12.12.2016 ora 10.00
Interviu in data de 14.12.2016 ora 10.00

Nr. 22.076 din 02.11.2016
MANAGER.
Prof. Dr. Dan Mi
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BIBLIOGRAFIA:
Legea nr. 95 I 2006 privind reforma in domeniul senatdtii, republicata, cu modificarile
si
completdrile ulterioare, Titlul VII - Spitalele;
2. Ordinul nr.975 I 2012 privind organizarea structurii de management
al calitaliji serviciilor medicale
in cadrul unitalilor sanitare cu paturi din releaua Ministerului Sanatilii gi a autoritalilor
administraliei publice locale;
a
J.
Ordinul nr. 87112016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor qi metodologiei de evaluare qi
acreditare a spitalelor;
4. Ordinul S'G.G. nr. 400 I 2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entitdlilor
publice, cu modificarile gi completarile ulterioare;
1.

TEMATICA:

l.

Activitalile / atribuliile desfdgurate de membrii structurii de manag,ement al calitafli;
2. Fundamentele gi principiile procesului de acreditare a spitalului;
3. Etapele procesului de acreditare;
4' Descrierea standardelor celor 3 (trei) referinle: Managementul strategic gi organizalional,
managementul clinic, Etica medicali gi drepturile pacientului;
5. Metode utilizate pentru acreditarea spitalului;
6. Tehnici si instrumente utilizate in timpul viziteide evaluare;
7. Elaborarea procedurilor conform Standardului 9 Proceduri din Codul Controlului Intern: descriere
standard Ei cerinfe generale;

8' Managementul riscurilor la
9.

adresa activitdlilor spitalului confonn Standarduluri g Managementul
riscului din Codul Controlului Intern: descriere standard qi cerinle generale;
Organizarea gi funcfionarea spitalului public.

