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SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
SMEENI, STR. PRINCIP ALA, NR.991, JUDETUL BUZAU
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CONSILIUL LOCAL SMEENI

c,f.>.L SM" •·
0 0
::v"..,,s~ 1C ao1./;~);>t,;,

g f:<

9

i
~

.!. *

Ul fT )

·=

~ --~'('

,·,.- I

::... I

('\",

n~1.:_.-

ANU NT.

"··- ·

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ LA SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
Spitalul de boli cronice cu sediul in localitatea Smeeni str.

Principală

nr.991

judeţul Buzău, organizează în temeiul HG nr. 286/2011 completat cu HG nr. 1057/2014

concurs pentru ocuparea postului de manager persoană fizică.
proiectului de management de către candidaţi va avea loc în data de
06 aprilie 2017 ora 9,30.
la sediul

instituţiei,

Susţinerea

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplineas că u r mătoarele
condiţii obligatorii :
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar
sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management
sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrt:.J lui sănătăţii, ori
sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori
administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată 1 potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată,
conform legii;
e) nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei i fracţiuni comise cu intenţie, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare , conform legii
Data limită de depunere a dosarelor pentru participarea la consms este 03 .aprilie
20 17 ora 12,00 , la sediul spitalului de boli cronice Smeeni .
Relaţii suplimentare la sediul spitalului de boli cronice Smeeni , str. Principală nr.
991, judeţul Buzău, persoana de contact : Ţîrcă Aurora , telefon: 0238732800,
fax:0238732513,e-mail: runos@spitalsmeeni.ro şi pe site-ul: www.spitalsmee ni.ro

Preşedintele
Stănescu

comisiei de c
Anghel Luigi

Tel: (0238)732800, Tel./Fax: (0238)732513, e-mail: spitalulsmeeni@gmail.com,

w~

w. spitalsmeeni. ro

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. I 54 79

