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CONSILIUL 

ANUNT 

Optrator dt date cu cariicttT 
personal Nr.14SS/ 1S.01.2012 

DO ARA 

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma In domeniul 

sanatatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale Ordinului nr. 284/2007 privind 

aprobarea Metodologiei - cadru de organizare ~i desfa~urare a concurs rilor/examenelor 

pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele puJlice, modificat de 

art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017. 

Sanatoriul de Pneumoftiziologie, cu sediul In Geoagiu, strada Sanatoriului, numarul 8, 
I 

Judetul Hunedoara, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiiei specifice 

comitetului director al unitatii, dupa cum urmeaza : 

- 1 post de director medical - perioada determinata 

La concurs/examen se pot lnscrie candidatii care lndeplinesc, cumulativ, cri iteriile generale ~i 

specifice : 

Criterile generale sunt urmatoarele : 

a) au domiciliul stabil In Romania; 

b) nu au fost condamnati definit iv pentru savar~irea unei infraqiuni ontra umanitatii, 

contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau In legatura cu servic1ul, care lmpiedica 

lnfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infralqiuni savar~ite cu 

intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funqiei, cu exceptia situatiei In care a 

intervenit reabilitarea . 



c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei med ica le eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanita e abilitate. 

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale In vigoare. 

Criterile specifice sunt urmatoarele : 

a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diplol. 

echivalenta In domeniul medicina, specializarea medicina; 

b) sunt confirmali eel pulin medic specialist; 

c) au minim 5 ani vechime In specialitatea respectiva; 

de licenta sau 

Concursul/examenul pentru ocuparea funqiiei specifice comitetului r irector al unitatii 

se va organiza In data de 02.03.2020 ora 11,00 - proba scrisa, respectiv data de 05.03.2020 

ora 11,00 - sustinerea oral a a proiectului de specialitate, ora 12,30 - inte f viul de selectie la 

sediul unitatii. 

Data limita pana la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 

21.02.2020. 

Bibliografia pentru concurs/examen ~i temele - cadru pentru proieatul de specialitate 

se afi~eaza la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu ~i se rl ublica pe site-ul 

spitalului info@sanatoriulgeoagiu.ro. 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0254/248884, int1 ior 143 - Biroul 

RU NOS. 

Manager ~ef Birou RUNOS 


