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Organizeaza concurs in confonnitate eu Ordinul ministrului sanatatii publice
284/12.02.2007, in perioada 24.11.2016 - 29.11.2016, pentru ocuparea postului de
DIRECTOR FINANCIAR - CONTABI L, post specific Comitetului Director din
cadrul spitalului.

La concurs se pot inscrie candidati care indeplinesc cumulativ criteriile
generale si specifice.

C RITE RII G EN ERALE:
- au domiciliul stabil in Romania;
- nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
- sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
- nu au varsta de pensionare, conform prevederi lor Legii nr. 19/2000 priv ind sistemul
public de pensii si alte drepturi de as igurari sociale.

C RIT ERII SI' ECIFICE:
- sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu dip loma de licenta sau
echivalenta in profil economic;
- au eel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;
- det in certificatul de ates tare a cunostintelor dobandite In domeniul Sistemului
european de conturi, precum si de cunoastere a reglernentari lor europene in domeniu;
- au competentalatestat in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai
cursulu i de management spitalicesc .

DOSARUL DE INSCRlERE la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
- cererea de inscriere;
- copie de pe actu l de identitate:
- copie legal izata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
- curriculum vitae;
- adever inta care atesta vechimea in gradul profes ional sau in specialitatea studii lor,
dupa caz;
- cazierul judiciar;



_ copii de pe diplomele de studii si aite acte care atesta efectuarea unor specializari,
cursuri, stag ii, competentel atestate etc. ;

_ declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul

1989;
- adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic ;
- proiectui /lucrarea de specialitate;
- aprobarea managerului ;
- av izu l consiliului de administratie al spitalului;
- chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 500 lei.

Concursul cuprinde urmatoarele probe de eva luare:

- test grila I lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;
- sustinerea proiectului I lucrari i de specialitate pe 0 lema din domeniul de activitate al
postului;
- interviul de selectie.

Inscrierile se vor face pana la da ta d e 16.11.201 6, ora 15,30.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii din Str. I Decembrie 1918 ill.

137 A, Serviciul R.U.N.O.S. sau la telefon 0254/543318, interior 113.
Metodologia de concurs se va afisa eu 48 de ore inainte de inceperea concursului,

la sediul Spitalului de Urgenta din SIr. I Decembrie, nr, 137 A.
Datele necesare intocrnirii proiectului se vor obtine de pe site-ul spitalului

www.spu-petrosanl.ro sau de la sediul unitatii din str. I Decembrie 1918 137 A.
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