
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A N U N Ț 
 

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA organizează, în temeiul Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 

comitetului director din spitalele publice elaborata în conformitate cu ORDINUL nr. 954 din 24 

august 2017 pentru modificarea anexei la  Ordinul ministrului sănătății publice nr. 

284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele 

publice actualizat, concurs pentru ocuparea postului de Director Medical la care au acces 

persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele: 

Condiții generale pentru ocuparea postului de Director Medical : 

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. 263/2010 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

Condiții specifice pentru ocuparea postului de Director Medical: 

a)   - sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 
b)   - sunt confirmaţi ca medic primar; 
c)  - 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;  
Concursul cuprinde următoarele probe de evaluare: 
a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului; 
b) susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 
c) interviul de selecție. Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10. 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 

a) cererea de înscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz; 

d) copie de pe certificatul de medic primar; 

e) curriculum vitae; 

f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după 

caz; 

g) cazierul judiciar; 
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h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum 

este definită prin lege; 

i) adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate; 

j) proiect/lucrare de specialitate realizat de către candidat, trebuie să conțină maxim 8-10 

pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 Times New Roman la un rând; 

k) aprobarea managerului; 

l) avizul consiliului de administraţie al spitalului 

m) chitanta de plata a taxei de participare la concurs in suma de 150 lei achitată la casieria 

unității. 

 

Concursul se va organiza conform următorului calendar: 
• 26 aprilie 2022 (1200) - termen limită de înscriere a candidaților 
• 27 aprilie 2022 (1200) - verificarea dosarelor depuse; afișarea rezultatelor 
• 28 aprilie 2022 (1200) - termenul limită de depunere a contestațiilor(după etapa de   

          verificare a dosarelor); 
• 28 aprilie 2022 (1600) - soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor. 
• 02 mai 2022 (1000) - testul grilă / lucrarea scrisă (prima probă);  
• 02 mai 2022 (1600) - afișarea rezultatelor de la testul grilă / lucrarea scrisă 
• 03 mai 2022 (1200) - termenul limită de depunere a contestațiilor la rezultatul primei probe; 
• 03 mai 2022 (1600) - soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor 
• 04 mai 2022 (1000) - susținerea proiectului de specialitate ( a II a probă) 
• 04 mai 2022 (1600) - afișarea rezultatelor. 
• 05 mai 2022 (1200) - termenul limită de depunere a contestațiilor la rezultatul celei de a II a 

probe; 
• 05 mai 2022 (1600) - soluționarea contestațiilor la susținerea proiectului de specialitate și  

      afișarea rezultatelor 
• 06 mai 2022 (1100) - susținerea interviului de selecție a III a probă 
• 06 mai 2022 (1600) - soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale 

________________________________________________________________ 
Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (compartimentul RUNOS),  
Detalii privind condițiile specifice, bibliografia de concurs și tematica sunt disponibile la 

adresa de  resurseumane@spitalharsova.ro. 
Menționăm că au fost respectate prevederile O.U.G. 90/2017. 
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