CONSILIUL LOCAL SMEENI

SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
SMEENI, STR. PRINCIPALA, NR.991, JUDETUL BUZAU

ANUNȚ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI / EXAMENULUI PENTRU
OCUPAREA FUNCȚIEI DE ASISTENT MEDICAL SEF PE UNITATE LA
SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
Managerul Spitalului de boli cronice Smeeni județul Buzău organizează în temeiul
HG.nr. 286/2011 completată prin HG. nr. 1027/2014 , concurs pentru ocuparea pe
perioada nedeterminata a funcției contractuale, vacante, de asistent medical sef pe unitate
la sediul instituției, în data de 07 iunie 2017 , astfel :
* Lucrare scrisă / testul grilă ora 9,00
* Interviu – susținerea unui proiect de management privind evoluția spitalului ora 13,00
Criteriile de selecție sunt:
Criterii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de 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 şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
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.
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Criterii specifice :
- diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii
postliceale prin echivalare ;
- sunt asistenți medicali principali;
- 5 ani vechime in funcția de asistent medical principal;
- cunoștințe minime de management spitalicesc
Înscrierea la concurs se face prin depunerea dosarului la secretariatul spitalului până la
data de 29.05.2017 ora 15,00.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:
a) cererea de înscriere la concurs;
b) copie de pe actul de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializari;
d)certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul 2017;
e)adeverintă eliberată de OAMGMAMR prin care se adeverește calitatea de membru;
f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă,
în meserie și/sau în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie sau
extrasul REVISAL;
g) curriculum vitae;
h) cazierul judiciar;
i) adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
j) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.
Taxa de participare la concurs este de 50 lei.
Bibliografia de concurs se poate solicita pe e-mail sau acccesa pe site-ul
www.spitalsmeeni.ro
Relații suplimentare
se pot obține la telefon
0238732800, sau pe e-mail
runos@spitalsmeeni.ro

Manager,
Dr. Bioing. Dobrescu Marilena

Tel: (0238)732800, Tel./Fax: (0238)732513, e-mail: spitalulsmeeni@gmail.com, www.spitalsmeeni.ro
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 15479
2

