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  Către, 
 
   COTIDIANUL “CRONICA ROMANA” 
 
 Vă rugăm să  publicaţi următorul anunţ: 
 
   

“SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE “PROF.DR.ALEXANDRU OBREGIA” 
scoate la  

CONCURS, 
în conformitate cu prevederile Ordinului nr.284/2007 , 

 
- funcţiile specifice Comitetului director, astfel: 
 
 - 1 post director medical 
 - 1 post director financiar contabil 
 - 1 post director de îngrijiri 

 
Concursul va avea loc la sediul unităţii din Şos. Berceni  nr.10, Sector 4, 

Bucureşti iar înscrierile  se fac în perioada 09.06-24.06.2011 la Registratura spitalului  
între orele 09,00 – 15,00.  
 Condiţii de înscriere: 
 La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, 
următoarele criterii generale şi specifice: 
 

I. 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 nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi sociale; 
 

II. Criterii specifice 
A. pentru director medical: 

- 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 doctori în medicină sau sunt cadre didactice universitare de predare (şef 
de lucrări, conferenţiar sau profesor); 
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B. pentru director financiar contabil: 
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în profil economic; 
- au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;  

 
C. pentru director de îngrijiri: 

- sunt absolvenţi de învăţământ postliceal sanitar, cu diplomă de absolvire sau 
de învăţământ universitar de lungă sau scurtă  durată, cu diplomă de 
licenţă/absolvire sau echivalentă în domeniul medical 

- sunt asitenţi medicali principali 
- au cel puţin 2 ani vechime ca asitenţ medical principal; 

  
 Dosarul de înscriere la cocurs trebuie să conţină următoarele documente: 
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) adeverinţă care atestă vechimea în gradul professional 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; 
h) declaraţie pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a 
început urmărirea penală asupra sa; 
i) declaraţie pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea înainte de anul 
1989; 
j) certificat medical tip A5 din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
k) proiectul /lucrarea de specialitate va conţine un volum de 8-10 pagini tehnoredactate 
pe calculator, cu fonturi de 14;  
 

În data de 27.06.2011 ora 09,00  se vor afişa pe site şi la Avizierul spitalului, 
dosarele admise. 
În cazul în care vor exista dosare respinse, contestaţiile se vor depune în data de 
27.06.2011 până la ora 15,00  şi se vor soluţiona şi afişa pe site şi la Avizierul 
spitalului in data de 28.06.2011 ora 11.00. 
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Calendarul de concurs:  

Pentru funcţia director medical si director de ingrijiri : 
- 29.06.2011. orele  9,00 – 11,00 – proba scrisă – testul grilă –  SALA 

AMFITEATRU; 
- 29.06.2011 orele 12,00 – 14,00 susţinerea proiectului  pe o temă din domeniul 

de activitate al postului; 
- 29.06.2011 orele 15,00 – 16,00 interviul de selecţie 
- 29.06.2011 ora 17,00  afişarea rezultatelor ; 
- 29.06.2011 ora 17,00-30.06.2011 ora 17,00 depunere contestaţii 
- 01.07.2011 ora 12,00 afişare rezultate contestaţii  
- 01.07.2011 ora 14,00 afişare rezultate finale 

 
 
Pentru funcţia director financiar contabil: 

- 29.06.2011. orele 9,00 – 11,00 – proba scrisă – testul grilă –  SALA DE 
CONSILIU; 

- 29.06.2011 orele 12,00 – 14,00 susţinerea proiectului  pe o temă din domeniul 
de activitate al postului; 

- 29.06.2011 orele 15,00 – 16,00 interviul de selecţie 
- 29.06.2011 ora 17,00  afişarea rezultatelor ; 
- 29.06.2011 ora 17,00-30.06.2011 ora 17,00 depunere contestaţii 
- 01.07.2011 ora 12,00 afişare rezultate contestaţii  
- 01.07.2011 ora 14,00 afişare rezultate finale 
 
 
 
Bibliografie: 
 
Bibliografia şi temele de proiect se vor afişa pe site,  la Avizierul spitalului şi la 
Serviciul RUNOS. 
 

 
 
 
 

MANAGER 
Dr. Boer Monica Claudia  

 
 
 


