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           Consiliul de administratie al Spitalul Municipal Vulcan organizează concurs, in conformitate 

cu  prevederile OMS nr. 1082/2010, pentru ocuparea functiei de manager- persoana fizica. 

Concursul se va organiza la sediul Spitalului Municipal Vulcan, str. N.Titulescu , nr.59, Vulcan, 

judetul Hunedoara,  in perioada 01-09.02.2016. 

          La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

a)sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; 

b)sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de 

Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordinul 1113/2010 al ministrului sanatatii ori sunt absolvenţi ai unui 

masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de 

învăţământ superior acreditată, potrivit legii; 

c) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii; 

d) nu sunt condamnati penal sau în curs de urmarire penala; 

e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); 

f) nu au vârsta de pensionare, conform legii. 

           Criteriile de selecţie constau în: 

 1. Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă 

eliminatorie;  

2. Susţinerea probelor de evaluare constând din:  

      a) proba scrisa, un test-grila de verificare a cunostintelor (din bibliografia dată); 

      b) proba de susţinere a proiectului de management (întocmit după o temă – cadru din cele 

prestabilite) care cuprinde şi un interviu în scopul aprecierii abilităţilor candidatului de îndeplinire a 

atributţilor functiei de manager.  

Dosarele de înscriere se vor depune pana in data de 25.01.2016 ora 10
00

, la secretariatul 

spitalului, si vor cuprinde urmatoarele acte: 

a) cererea de înscriere; 

b) copia actului de identitate; 

c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente; 

d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare în management 

sau management sanitar ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat în management 

sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o institutie de învatamânt superior acreditata, 

potrivit legii;  

e) curriculum vitae; 

f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, 

competente/atestate etc. în domeniul managementului sanitar; 

g) adeverinta care atesta vechimea în posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe 

carnetul de munca, certificata "în conformitate cu originalul" de catre conducerea unitatii; 

h) cazierul judiciar; 

i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic; 
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j) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 

k) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz; 

l) proiectul de management realizat de candidat, depus intr-un plic sigilat; 

m) chitanta de plata a taxei de participare la concurs. 

  

Taxa de concurs este de 100 lei si se achita la casieria Spitalului Municipal Vulcan 

Temele cadru pentru proiectul de management precum si bibliografia  vor fi publicate pe site-ul 

spitalului www.spitalvulcan.ro si afisate la sediul institutiei. 

 Informaţii suplimentare se pot obtine la tel. 0254570450  

 

 

 

 

 

 

Presedintele 

 Consiliului de Administratie 

Ec. ANTICA Claudia 
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