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SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI
Str. Zorilor nr. l, Moinesti, judetul Bacau tel/fax 0234/362.698; email: spitalmoinesti@bacau.astral.ro

NR. ({po€J1 in 08.06.2018

ANUNT
,
Spitalul Municipal de Urgenta Moine§ti, organizeaza in data de 10.07.2018, ora 10,00, concurs
pentru ocuparea urrnatorului post vacant:
Director medical - contract de administrare pe o perioadii de 3 ani

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditi i generale, conform prevederilor art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Dispozitia Primarului U.A.T. Moine§ti nr. 1307 din 3.11.2017 si ale
OMS nr.284/2007, cu modificarile §i completarile ulterioare.
a) au domiciliul stabil in Romania;
b) nu au fost condamnati definitiv pentru savar§irea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care 1mpiedica 1~ptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar§ite cu intentie, care i-ar
face incompatibili cu exercitarea functie i, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale 1n vigoare.
Conditiile specifice necesare 1n vederea participarii la concurs:
1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de licenta sau
echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina;
2. sunt confirrnati eel putin medici speciali§ti;
3. au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Moine§ti, strada Zorilor nr.1. in sala
de §edinte, §i se va organiza conform urmatorului calendar:
•
•
•
•
•
•
•

02 iulie 2018, ora 15:00: termenul limita de depunere a dosarelor;
03 iulie 20 18 : selectarea dosarelor §i afi§area rezultatelor;
04 iulie 20 18 ora 15:00: terrnen pentru depunerea contestatiilor la selectarea dosarelor;
05 iulie 2018 ora 15:00: termen pentru solutionarea contestatiilor;
10 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisa;
10 iulie 2018, ora 12:00: susfinerea proiectului de specialitate;
10 iulie 2018, ora 14:00: proba interviu;

•
•
•

10 iulie 20 18, ora 15 :00: afi~area rezultatelor probelor de concurs ~i a rezultatelor finale;
11 iulie 20 18, ora 15 :00 : termen pentru depunerea contestatiilor;
12 iulie 2018 ora 15 :00 : termen pentru solutionarea contestatiilor.

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta la Serv.R.U.N.O.S, un dosar de concurs care
va contine urmatoarele documente
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) copie dupa certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau In specialitatea studiilor, dupa caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfa~urat activitati de politie politica, a~a cum este definita
prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 !uni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate;
j) proiectul de specialitate.
k) chitanta achitarii taxei de participare de 100 lei
1) dosar cu ~ina.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se
certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve problemele
solicitate intr-un volum de maximum 8 - IO pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi d~ 14 ~i
trebuie sa fie depus la inscriere.
Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptia
interviului de selectie, in termen de 24 de ore de la data afi~arii. Contestatia se solutioneaza de c?misia
de solutionare a contestatiilor in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de
concurs/examen.
Informatii ~i relatii suplimentare cu privire la desfa~urarea concursului se pot obtine la sediul
institutiei la numarul de telefon 0234/362520 int.151, persoana de contact ec. Belciu Uicramioara.
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