MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

ANUNT
Spitalul General CF ploiestiscoate la concurs:
- un post de director medical
La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ, criteriile generale
cat si
criteriile specifice.

Criterii generale de inscriere la concurs:
- au domiciliulstabil in Romania;
- nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
- sunt apti din punct de vedere medicar (fizic si neuropsihic).
- nu au varsta de pensionare conform prevederilor Legii 1'gi2OOO privind
sistemul public
de pensii si alte drepturi de asigurarisociale.
Criterii specifice pentru directorul medical:
- sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta
echivalenta
profil
in
medicina;
- sunt confirmati ca medic specialist sau primar;

-

sau

au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat

in

managementul serviciilor de sanatate orisunt absolventiaicursuluide management,spitalicesc;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
- cerere de inscriere;
- copie de pe actulde identitate:
- copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa
caz;
- curriculum vitae;
- adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor,

oupa caz;
- cazier judiciar;

-

copii de pe alte acte de studii care atesta efectuarea unor specializari,
cursuri,

competente/atestate, in functie de postul pentru care concureaza;
1

989:

- declaratia pe proprie raspundere privind colaborarea cu securitatea inainte de anul

- adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
- proiectul/lucrarea de specialitate,
- aprobarea managerului spitalului;
- avizul consiliului de administratie alspitalului.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.10.2016 -ora 14,00 termenul rimita de depunere a dosarelor
- 31.10.2016 -ora 10.00 test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din
legislatia
specifica postului

-

01.11.2016-ora 10,00 sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe

domeniul de activitate al postului
- 02.11.2016- interviul de selectie

Relatii suplimentare la telefon 02441593233 interior

Telefon-fax: 0244-593233

1

o tema din

15, d-na Olteanu Luminita.

