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Nr.3957/16.08.2017
ANUNŢ
SPITALUL FILIŞANILOR
Scoate la CONCURS funcţia de DIRECTOR MEDICAL
În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare
Concursul se va desfăşura în data de 11.09.2017, ora 10.00, la sediul Spitalului Filişanilor, bld.Racoţeanu,
nr.216, judeţul Dolj.
La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice:
(1) Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii 263/2010, privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale.
(2) Criterii specifice:
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil
medicină;
- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;
- au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de
sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc;
- sunt cadre didactice recomandate de senatul instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu
aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de administraţie al spitalului, numai pentru institute sau spitale
clinice;
Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data
susţinerii concursului - 01.09.2017 – ora 14:00 şi va conţine:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru
didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări,
cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;
h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
k) recomandarea senatului instituţiei de învăţământ medical superior în cauză;
l) aprobarea managerului;
m) avizul consiliului de administraţie al spitalului.
n) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

Taxa de concurs este de 200 lei şi se achită la casieria unităţii.
Temele cadru şi bibliografia pentru concurs sunt afişate la sediul unităţii şi publicate pe site-ul spitalului
www.spitalulfiliasi.ro.
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