
ROMANIA
JUDETUL CARA~-SEVERIN
SPITALUL JUDETEAN DE

URGENTA RE~'IA 6
Nr.lrfl1-k....J:J.... ~L

Rel?ija, Str.Fagara~ului Nr.18,
Tel : 0255/227830, Fax: 0255/218760

e-mail: sju.resita@gmail.com; Cod fiscal:1061626

ANUNT

SPITAlUl JUDETEAN DE URGENTA RE~ITA
scoate la CONCURS functia de Director de ingrijiri, Gradulll

in conformitate cu prevederile art. 181 din Legea nr. 9512006 privind reforma in domeniul sanatatii,
republicata, a Ordinului M.S.P. nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare
§i desfa§urare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functii/or specifice comitetului director
din spitalele publice, actualizat, a O.U.G. nr. 57/2015, actualizata, privind sa/arizarea personalului
platit din fonduri publice in anu12016, prorogarea unor tetmene, precum §i unele mesuti fiscal
bugetare $; a Ordinului M.S.P.nr. 83412011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe
categorii a unitali/or §i subunitafi!or sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru
personalul cu functii de conducere , precum §i functiile care beneficiaza de un numsr de ctese
suplimentare tata de salariul de baza

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Re~ita, str. Fagara~ului nr.18,
in perioada 6 februarie 2017 - 8 februarie 2017.
La concurs se pot inscrie candldatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii :

au domiciliul stabil in Romania;
nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
sunt apti din punct de vedere medical (flztc ~i neuropsihic);
nu au varsta de pensionare conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice ;
sunt absolventi de invatamant universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de
llcenta/absolvire sau echivalenta in domeniul medical (conform Anexei nr.1,
Cap.1,pct.1, Nr.crt.8 din O.U.G. nr.57/2015 actualizata)
sunt asistenti medical i principali;
au eel puttn 2 ani vechime ca asistent medical principal.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contma urmatoarele documente:
1. Cererea de inscriere; .
2. Copie de pe actul de identitate;
3. Copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
4. Curriculum vitae ;
5. Adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea

studiilor, dupa caz;
6. Cazierul judiciar;
7. Copii de pe diplome de studii ~i alte acte care atesta efectuarea unor speciaiizart,

cursuri, stagii , competente/atestate
8. Dectaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de

anu11989;
9. Adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical , (fizic ~i neuropsihic);
10. Proiectulllucrarea de specialitate;
11. Aprobarea managerului;
12. Avizul consiliului de adrnintstratle al spitalului;



Concursul cuprinde unnatoarele probe de evaluare:
a) test grilaJIucrare sensa de verificare a cunostintelor din legislalia speciflca

postului;
b) sustinerea proiectului de specialitate pe 0 tema din domeniul de activitate al

postului;
c) interviul de selectle

Inscrierile se fac la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Re~ita in perioada 13 ianuarie
2017- 27 ianuarie 2017. Temele-cadru pentru proiectui/lucrarea de specialitate ~i bibliografia
pentru concurs sunt afisate pe site - ul unitatii www.spitaluljudeteanresita.ro .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Re~ita, Serviciul
Resurse Umane la tel. 0255/227830 .

MANAGER,
Dr. Dumitru Seca~an
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