CONSILIUL LOCAL SMEENI

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

Nr.~'.~ !„ :?.f.·.9..1„.2017
ANU NT.

PRIV][ND ORGANIZAREA CONCURSULUI I EXAMENULUI P NTRU
OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR MEDICAL LA SPITAllU DE BOLI
CRONICE SMEENI
Managerul Spitalului de boli cronice Smeeni judeţul Buzău organize · ză în temeiul
HO.nr. 286/2011 completată prin HG. nr. 1027/2014 , concurs pentru ~cu area funcţiei
de director medical (funcţie contractuală) , la sediul instituţiei , în data de O octombrie
2017 , după cum urmează :
a)Testul grilă/lucrarea scrisă ora 9,00
b)Susţinerea proiectului/lucrării de specialitate ora 12,30
c)lnterviu de selecţie ora 15,00
Criteriile df~ selecţie sunt:
Criterii generale:
- au domiciliul stabil în România;
- nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
- sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
- nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare;
Criterii specifice :
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă d licenţă sau
echival entă în domeniul medicină, specializarea medicină ;
- sunt confirmaţi cel puţin ca medic specialist ;
- au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă
Înscrierea la concurs se face prin depunerea dosarului la secretariatul spita ului până la
data de 02 octombrie 2017 ora 15,00.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:
.a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist sau primar, după caz;
e) curriculum vitae;

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

adeverinjţa

care

atestă

vechimea în gradul profesional sau în specialit tea studiilor,

după

caz;
g) cazierul}udiciar;
h) declara/ia pe propria răspundere ca nu a desfasurat activităţi de poliţi politică, aşa
cum este d~'finită de lege;
i) adeveriniă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătofre eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul e familie al
candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
j) proiectu/;1ucrarea de specialitate;
k) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs".
I

Taxa de participare la concurs este de 100 lei.
Bibliografia de concurs se poate solicita pe e-mail sau accces · pe site-ul
www.spitalsmeeni.ro
Rel aţii suplimentare
se pot obţine la telefon
0238732800, sa pe e-mail
runos@spitalsmeeni.ro
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