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PUBLICAŢIE DE CONCURS  

DIRECTOR MEDICAL ȘI  
DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL  

 
Spitalul  General CF Simeria organizează concurs, în conformitate cu prevederile 

Ord.MS.nr.284/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea 

următoarelor posturi: 

- DIRECTOR MEDICAL, funcție care face parte din comitetul director, în perioada 

15.12.2016 – 20.12.2016. 

  

 CONDITII DE PARTICIPARE:  

 La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 

generale și specifice. 

           Criterii generale: 

a) au domiciliul stabil în România; 

b) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală; 

c) sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropshic); 

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii privind sistemul public de 

pensii și alte drepturi de asigurări sociale. 

           Criterii specifice: 

- sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau 

echivalentă în profil medicină; 

- sunt confirmați ca medic specialist sau primar; 

- au cel puțin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competență/atestat în 

managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenți ai cursului de management 

spitalicesc. 
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- DIRECTOR  FINANCIAR - CONTABIL, funcție care face parte din comitetul 

director, în perioada 21.12.2016 – 27.12.2016. 

  

CONDITII DE PARTICIPARE:  

           Criterii generale: 

a) au domiciliul stabil în România; 

b) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală; 

c) sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropshic); 

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii privind sistemul public de 

pensii și alte drepturi de asigurări sociale. 

Criterii specifice: 

 

- sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau    

      echivalentă  în profil economic; 

-     au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 

- dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului   

      European de Conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în  

      domeniu.  
 

  
        Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de 
concurs, care va conţine următoarele documente:  

o cerere de înscriere; 
o copia actului de identitate; 
o copie legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz; 
o curriculum vitae; 
o adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea 

studiilor, după caz; 
o cazierul judiciar; 
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o copii de pe diplomele de studii și alte acte care atestă calitatea de doctor 
în științe medicale,  participarea la programe de cercetare acreditate, 
efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate, în funcție 
de postul pentru care concurează; 

o declarația de propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea 
înainte de anul 1989; 

o adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic și neuropsihic; 
o proiectul/lucrarea de specialitate; 
o aprobarea managerului; 
o avizul consiliului de administrație al spitalului.  
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului) 

 

 

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs, la Biroul RUS, 
cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.  
 

 Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. 
 de telefon 0254260100. 
 

 

 

 

     MANAGER, 
       Ec.VAIDNER LILIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de              
 Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.12398. 
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