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 Organizeaza  
 

CONCURS  
 

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii, Nr. 284/2007, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director: 
DIRECTOR MEDICAL si  DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
 
1) Concursul se va desfăşura in doua etape, la sediul Spitalului de Psihiatrie Murgeni  - str. 
Eugen Mitrofan , nr. 1 , localitatea Murgeni  , judetul Vaslui , in data de 12.07.2013  , astfel: 

 etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in publicatia de 
concurs – etapa eliminatorie;  

 etapa de sustinere a probelor de evaluare, care va consta in :  
a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; 
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;  
c) interviul de selecţie;  
Probele de evaluare se noteazăcu note de la 1 la 10.  
 
2) La concurs/examen 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 legislatiei in vigoare.  

 
Criterii specifice: 

a) pentru directorul medical:  
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în profil medicină;  
- sunt confirmaţi ca medic  primar;  
- au cel puţin 5 ani vechime ca medic primar sau au competenţă/atestat în managementul 
serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc;  
 
 
 
 



b) pentru directorul financiar-contabil:  
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în profil economic;  
- au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;  
 
Inscrierea candidatilor la concurs se face la sediul Spitalului de Psihiatrie Murgeni pina la  data 
de  05.07.2013 , ora 15,00;  
 
3) Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documente:  
a) cererea de înscriere;  
b) copie de pe actul de identitate;  
c) copie legalizatăde 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 , efectuarea unor specializări, cursuri , stagii , 
competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;  
h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început 
urmărirea penală asupra sa;  
i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;  
j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;  
k) proiectul/lucrarea de specialitate.  
l) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.  
Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte de data susţinerii concursului.  
 
Taxa de participare la concurs este de 100 lei. 
 
Temele-cadru pentru proiectul de management, grila de punctare a acestuia, precum şi 
bibliografia pentru concurs se publică, pe site-ul spitalului www.spitalulmurgeni.ro  si se afiseaza 
la sediul acestuia.  
 
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la 
secretariatul comisiei de concurs, persoana de contact doamna  ec. Carp Paulina , la Serviciul 
Resurse Umane, Organizare, Normare si Salarizare,telefon 023426096 , int. 113   precum si de pe 
site-ul spitalului: www.spitalulmurgeni.ro  
 
MANAGER,  
Jrs. Carp Ionel  
 
 
 


