
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI 

NR.  

 

 

ANUNT 

 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI 

 
organizeaza in perioada 12.07.2021-16.07.2021 

CONCURS 
pentru ocuparea functiei de 

DIRECTOR MEDICAL 

           La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ 

urmatoarele criterii : 

➢ Au domiciliul stabil in Romania 

➢ Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma  

de licenta sau echivalenta in profil medicina,specializarea medicina 

➢ Sunt confirmati ca medic specialist sau primar 

➢ Au cel putin 5 ani vechime ca medic specialist si au competenta / 

atestat/master in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai 

cursului de management spitalicesc 

➢ Nu au fost condamnați definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra 

comunitații ,contra statului ori contra autorității ,de serviciu sau in legatură 

cu serviciul ,care impiedică infăptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de 

corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,care i-ar face 

incompatibili cu exercitarea funcției,cu excepția situaței in care a intervenit 

reabilitarea; 

➢ Au o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează 

,atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unitațile sanitare abilitate; 

➢ Nu au varsta de pensionare conform prevederilor Legii nr. 263/2010. 

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele 

documente : 

➢ Cererea de inscriere 

➢ Copie de pe actul de identitate 

➢ Copie legalizata de pe diploma de licenta sau a studiilor  absolvite, dupa 

caz 



➢ Copie dupa certificatul de medic specialist  

➢ Copie legalizata a documentelor  de competenta /atestat/master in 

managementul serviciilor de sanatate sau a cursului de management 

spitalicesc 

➢ Curriculum vitae 

➢ Adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea 

studiilor, dupa caz 

➢ Cazierul judiciar 

➢ Declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie 

politica ,asa cum este definita prin lege; 

➢ Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare 

eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul 

de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate; 

➢ Proiectul/ lucrarea de specialitate realizat de candidat (sigilat). 

 

                   Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare: 

        a) proba scrisă,un test grilă  de verificare a cunoştinţelor din legislaţia 

specifică postului conform bibliografiei afişate ; 

       b) proba de susţinere a proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din 

domeniul de activitate a postului . 

       c) interviul de selecție 

       Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10. 

 

        Testul-grila de verificare a cunostintelor se desfasoara pe durata a  

cel mult 3 ore. 

                   Proiectul /lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat/ realizata 

individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de 

maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator in arial cu fonturi de 14 si 

trebuie sa fie depus/depusa la inscriere (sigilat),fiecare pagina a proiectului 

semnata de catre candidat . 

               Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul 

concursului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. 

Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie 

aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare. 

             Dosarul de inscriere se depune la Serviciul Resurse Umane din 

str.Găgeni nr.100,  pana la data de 25.06.2021 ora 12.00. 

 



           Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii. Candidatii pot 

depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului 

verificarii. 

        Informatii suplimentare se pot obtine de la Serv. Resurse Umane- str. 

Gageni nr.100 ,  telefon 0244/537711 int.286 si pe site-ul www.sjup.ro 
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