CONSILIUL LOCAL SMEENI

SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
SMEENI, STR. PRINCIPALA, NR.991, JUDETUL BUZAU
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PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI
MANAGER CAUITATE (SPECIALITATEA JURIST), COMPARTIMENTUL
MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE, LA SPITALUL DE
.
BOLI CRONICE SMEENI
Managerul Spitalului de boli cronice Smeeni judetul Buzau organizeaza in baza
Hotararii Consiliului local Smeeni nr. 5012015 si Legii nr. 9512006 cu modificarile si
completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea functiei de manager calitate servicii
medicale (specialitatea jurist), in data de 09 decembrie 2015, la sediul institutiei.

Conditiile de participare sunt :
a)diploma de licenta în specialitate (stiinte juridice)
b)absolvent sau in curs de absolvire - management calitate servicii de sanatate
c)vechime in campul muncii minim 5 ani
d) are cetăţ,enia româpă, cetăţţnie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului -pconomic European şi domiciliul în România;
e) cunoaşte limba rmpână, scris şi vorbit;
f) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
g) are capacitate deplină de exerciţiu;
h) are o stare de săµătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
i) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
j) nu a fost condamn~t definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuireajustiţiei, 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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Inscrierea la concurs se face prin depunerea dosarului la secretariatul spitalului pana la
data de 03 decembri~ 2015 ora 15,00
Tel: (0238)732800, Tel./Fapc (0238)732513, e~mail:spitalulsmeeni@gmail.com,www.spitalsmeeni.ro
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 15479
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SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
SMEENI, STR. PRINCIPALA, NR.991, JUDETUL BUZAU

Dosarul de inscriere ţrebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) curriculum vitae;
d) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări,
competenţe/atestate ~te. în domeniile pentru care se solicita inscrierea ( <lupa caz);
e) cazierul judiciar ·
f) adeverinţa din care
rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
I
g) copia carnetului de muq.ca sau, <lupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în
munca si, <lupa caz, iµ specialitate;
h) copia actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
i) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs in valoare de 50 lei.
Bibliografia de concurs se poate obtine pe e-mail : spitalulsmeeni@gmail.com sau accesa
pe site-ul: www.spitalsmeeni.ro.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, la telefon 0238732800, sau pe
e-mail: runos@spitalsmeeni.ro
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