
 
 

A N U N T 
 

Spitalul Orasenesc Tg. Neamt organizeaza 

in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 284/2007, 

concurs  pentru ocuparea functiei de director medical  

la data  de  04.07.2014    ora  9,00    la sediul unitatii. 

 

  La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice. 

      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 de asigurări sociale. 

     Criterii specifice: 

    a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

în profil medicină; 

    b) sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar; 

    c) 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;     

 Inscrierile se fac la sediul Spitalului Orasenesc Tg. Neamt pana la data de 27.06.2014 ora 

15,00. 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina: 

1). Cererea de inscriere; 

2). Copia actului de identitate; 

3). Copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente; 

5). Curriculum vitae; 

6). Copii ale diplomelor de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari, 

competente/atestate, etc. in domeniul managementului sanitar; 

7). Adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz; 

8). Cazierul judiciar; 

9). Adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic; 

10). Declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989; 

11). Declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa 

urmarirea penala asupra sa ; 

12). Copie legalizata a actelor (certificat de casatorie, etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz; 

13).  Proiectul de management realizat de candidat; 

14). Chitanta de plata a sumei de participare la concurs .         

 Relatii suplimentare, temele-cadru pentru proiectul de management, precum si bibliografia 

pentru concurs, stabilite de comisia de concurs, sunt afisate pe site-ul  www.tirguneamt.ro/spital/  

sau se pot obtine la sediul Spitalului Orasenesc Tg. Neamt, bd. Stefan cel Mare nr.35, tel. 0233790824 

.  

 

MANAGER 

Dr. Apostoae Florin-Ionut 

http://www.tirguneamt.ro/spital/

