ANUNT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sanatatii, cu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare ~i desfa~urare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice
comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.
Sanatoriul de Pneumoftiziologie, cu sediul In Geoagiu, strada Sanatoriului, numarul 8, Judetul
Hunedoara, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director al
unitatii, dupa cum urmeaza:
- 1 post de director financiar-contabil (Studii superioare) - perioada determinata

La concurs se pot lnscrie candidatii care lndeplinesc, cumulativ, criteriile generale

~i

specifice:

CRITERll GENERALE:
a) au domiciliul stabil in Romania;
b) nu au fost condamnati definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei

infractiuni

savar~ite

cu intentie, care i-ar face

incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medical de familie sau de unitatile sanitare abilitate.
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

CRITERll SPECIFICE:
a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in
profil economic;
b) au eel putin 2 ani vechime In specialitatea studiilor;
c) detin certificatul de atestare a cuno~tintelor In domeniul Sistemului european de conturi, precum
~i

de

cunoa~tere

a reglementarilor europene In domeniu;

DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS trebuie sa contina urmatoarele:
a) cerere de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire dupa caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atesta vechimea in munca sau in specialitatea studiilor, du pa caz;

f) cazierul judiciar;
g) declaratia pe propria raspundere ca nu a desta~urat activitati de politie politica, a~a cum este
definita prin lege;
h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;
i) copie de pe certificatul de atestare a cuno~tintelor dobandite In domeniul Sistemului european de
conturi, precum ~i de cunoa~tere a reglementarilor europene In domeniu;
j) proiectul de specialitate;
Chitanta taxa de participare 200 lei;
Concursul/examenul pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director al unitatii se va
organiza In data de 26.09.2018 ora 10,30 - proba scrisa, respectiv data de 27.09.2018 ora 10,30 sustinerea orala a proiectului de specialitate, ora 12,30 - interviul de selectie la sediul unitatii.
Data limita pana la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 17.09.2018 ora
14,00.
Candidatii al caror dosar de lnscriere a fost respins pot depune contestatie In eel mult 24 de ore
de la data comunicarii rezultatului verificarii. Contestatia se solutioneaza In termen de 24 de ore de la
data depunerii de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptia
interviului de selectie, In termen de 24 de ore de la data

afi~arii.

Contestatia se solutioneaza de catre

comisia de solutionare a contestatiilor In termen de 24 de ore de la data depunerii la secretariatul
comisiei de concurs/examen.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0254/248884, interior 143 - Biroul Resurse
Umane.

~ef
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Cazan Gabriela Adriana

