SPITALUL

CLINIC

FILANTROPIA

B-dul Ion Mihalache 11, sector 1, Bucuresti
Tel: 021.318.89.37
Tel/Fax: 021.318.89.38

ANUNȚ
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR MEDICAL SI DIRECTOR
FINANCIAR - CONTABIL
Ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările
și

completările

ulterioare,

Ordinului

M.S.

nr.

284/2007

art.2

privind

organizarea

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice,
modificat prin Ordinul nr. 954/2017 privind modificarea anexei la Ordinul M.S. nr.284/2007 si a
Metodologiei - cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor
specifice comitetului director din spitalele publice, Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti anunță
organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de Director Medical şi Director Financiar – Contabil.
Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Filantropia, Bd. Ion Mihalache nr. 11, sectorul
1, începând cu data de 06.03.2018, ora 10,00.
La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și
specifice:
Criterii generale (director medical şi director financiar-contabil):
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care i-ar
face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criterii specifice, pentru director medical:
1. sunt absolvenţi de învãţãmânt universitar de lungã duratã, cu diplomã de licenţã sau
echivalentã în domeniul medicinã, specializarea medicinã;
2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;

3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivã;
Criterii specifice, pentru director financiar-contabil:
1. sunt absolvenţi de învãţãmânt universitar de lungă duratã, cu diplomã de licenţã sau
echivalentã în profil economic;
2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) pentru director medical:
a) cererea de înscriere;
b) copie după actul de identitate;
c) copie după diploma de licenţã sau de absolvire, după caz;
d) copie după certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după
caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răpundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este
definită prin lege;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzãtoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate;
b) pentru director financiar-contabil:
a) cererea de înscriere;
b) copie după actul de identitate;
c) copie după diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum
este definită prin lege;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului
european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;

j) proiectul de specialitate;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Concursul/examenul cuprinde urmãtoarele probe de evaluare:
o

test –grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;

o

susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

o

interviul de selecție.

Calendarul desfãșurãrii concursului/examenului:
o

06.03.2018 – 19.03.2018, ora 12ºº - Perioada de înscriere a candidaților;

o

20.03.2018, ora 14ºº – Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor selecției
dosarelor;

o

20.03.2018, ora 14 ºº – Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de
înscriere;

o

21.03.2018, ora 15 ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției
dosarelor de înscriere;

o

29.03.2018, ora 10ºº – Desfășurarea probei scrise – Test grilă de verificare a cunoștințelor din
legislația specifică postului;

o

29.03.2018, ora 14 ºº- Afișarea rezultatelor testului grilă;

o

29.03.2018, ora 14 ºº – Depunerea contestațiilor privind rezultatele testului grilă;

o

29.03.2018, ora 15 ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele testului grilă;

o

30.03.2018, ora 10 ºº – Susținerea proiectului/lucrării de specialitate;

o

30.03.2018, ora 14 ºº – Afișarea rezultatelor proiectului/lucrării de specialitate;

o

02.04.2018, ora 14ºº- Depunerea contestațiilor privind rezultatele proiectului/ lucrării de
specialitate;

o

02.04.2018, ora 15 ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele proiectului/lucrării
de specialitate;

o

03.04.2018, oar 10 ºº – Interviul de selecție;

o

03.04.2018, ora 14 ºº – Afișare rezultat probă de interviu;

o

03.04.2018, ora 15 ºº – Afișarea rezultatelor concursului;

o

04.04.2018, ora 15 ºº – Depunerea contestațiilor privind rezultatele concursului;

o

04.04.2018, ora 15 ºº – Afișarea rezultatelor concursului în urma contestațiilor;

o

04.04.2018 – Rezultat final concurs.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, structura proiectului/lucrării de specialitate și
bibliografia de concurs se afișează la sediul Spitalului Clinic Filantropia și pe site-ul spitalului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Filantropia București din Bld. Ion Mihalache nr.
11, sector 1, telefon 021.318 89 30/interior 257.

