SPITALUL MI]MCIPAL CAREI
Municipiul Carei
B-dul25 Octonbrie, hr.25, Jud.Satu Male
Tel: 0261-706200; Fax 0261-863 105
e-mail: oflice@spitalcarei.ro

ANWT
Spitalul Municipal Carei scoate la concus postul de Director Financiar

itate cu prevede

o

,284/2007

-

le Legii nr.

95/2006

-

privind aprobarea Metodologiei

-

co

in

Reforma in domeniul sdndtdfii si
cadru de organizare gi desfasurare

lor/examgnelor pentru ocuparea funcliilor specifice comitetului director din

al

le publice, cu modificarile si oompletarile ulterioare, post vacant.

La oonours/eMmen se pot insorie candidafii care indeplinesc cumulativ criteriile
si specifice

:

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil in Romania;

b) nu au fost oondamnati definitiv pentru strva$irea unei infraoliuni conha umaritdlii,

statului ori confia autoritdlii, de sewioiu sau ln legdtura cu servioiul, oare lmpiedica
irea

justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni sdvarqite cu

care i-ar face incompatibili cu exercitarca funcliei, cu €xceplia situaiiei in care a
reabilitarea;

-o) qu o stare de sAndtate

corespunzdtoare postului pentru care candideazi, atestag pe baza

intei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
nu au versta de pensionarc, conform prevederilor legale ln vigoare.

Criterii sDecilice:
sunt absolvenli de inv4anant universitar de lungi duratd, cu diplom[ de licenl.d sau
ln profileconomic;
au cel Dutin 2 ani vechime in soecialitatea studiilor.

detin certificatul de atestare a cuno$tinFlor dobandite ln domeniul Sistemului European
de

i, precum

li

de cunoagere a reglementSrilor europene in domeniu.

Petrtru lnscderea la concurs candidllii vor prezeDta utr Cgq4lpllg care va cotrtiDe
utn toarele documetrtei

a)c
b)o

de inscdere;

actului de identitate;

c)c

ie de pe diploma de lioentd sau de absolvire,duptr caz;

d)c

iculum vitae ln format Europass;

e)a verinla

care atesttr vechimea in munca sau tn speoialitatea studiilor, duptr caz;

r) ci

judiciar;

g)(

ia pe propria r[spundere cA nu a desfdturat activitili de polilie politicd, a'a oum

este

h)a

finiti prin

lege;

medicala care sa ateste starea de sanatate coresDunzatoare. eliberata cu cel mult

otu i anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului
unit

sau de catre

sanitare abilitate;

i)c ie de pe certificatul de atestare
de eonturi, precum

li

a ounostintelor dobandite ln domeniul Sistemului

de cunoa$tere a reglementdrilor europene

in domeniu;

de specialitate.

Copiile de pe acGle prevlzule mai sus se prezinttr lnsolite de docuDertele origitrele,
0are

m

certifictr pentru conformitate cu originalul de

cltle

seoretarul comisiei de conours, sau

ii legalizate.
Inscderile se vor faoe la sediul Spitalului Municipal Carei ln perioada n9.03.2022 pend
de 23.03.2022

(itrclusi9, de luni

pand vineri intre orele 09:00

-

12:00

Candidalii al ctrror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestalie conform
de desfasurare a concursului/examenului, afisat

maijos.

Concursuuex{menul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Carei si cuprinde
probe de evaluare i

a) test-grilE/lucrare scdsi

de

verificare a ounoginlelor din legislalia specificd postului;

b) suslinerea proiectului de

specialitrate p€

o

1emtr

din domeniul de activitate al

c) interviul de seleqie.
Pentru

a fi

declamli admiti, candidalii trebuie

sd oblind ln

cadrul

enului media finald cel putin 7,00, iar la fieoare probe minimum nota 6,00.
finaltr a fiecdrui candidat se calcule zd cu dou[ zecimale, ca medie aritmetici a notelor
la probele de evaluare,

Candidalii

dreptul sd conteste rezultatul fmal

au

de

interviului

selectie,

al

concursului/exarnenului.

oonfom calendarului

de

cu

desfasurare

a

i, afisat maijos.

Bibliogralia de concurs, tematica pentru testul grila de verilicare a cunostintelor

pentru proi€ctuylucrarea de sp€cialitate suDt afiSate la sediul instituliei
pe site-ul

li

unittrliirvww.spitalcarei.ro/atrudiuri.

de desfigurare a concursului/examenului:

( iuclusiv )

-

09:00

- Termenul limite de inscriere a candidafilor (de luni

pand vineri inhe

12r00);

ora 10:00

-

Afisarea rezultatelor ln uama etaDei de verifioare a dosaaelor de

ora 10:00

-

Termenul limita d€ depunere a contestatiilor la selectia dosarelor;

ora 10:00

-

AfiSarea rezultatelor ln urma solulionirii oontestatiilor la etapa de

a dosarelor de lnscriere;

ora 9:00

-

Suslinerea testului grila

/

lucrare scrisa de verificare a cuno$tintelor

sp€oifica postului;

din

ora 14:00 - Afigarea rezultatelor la proba scrisa-proba eliminatorie;
, ora 15:00 - Term€nul limita de depunere a contestaliilor pentru proba scrisa;

0

,

04

, ora 15:00

0.5

ora 9:00

06.0

-

Afitarea rezultatelo! ln urma solulionlrii contestaliilor la proba

-

Sustinerea proiectului de specialitate pe

-

Afisarea rezultatelor ln urma suslinerii proiectului de specialitate la

-

Suslinerea interviul de selectie,

o tema din domeniul

de

actl tate al postului;

ora 12:00
i6di

spitalului;

ora 13r00

-

07

022, ora 8100

07

022, 8:30 - 15:30

la

08.
08.

-

Afi$area rezultatelor finale ale concursului la sediul spitalului,
Depunerea contestatiilor ln urma rezultatelor finale ale concu$ului

spitalului.
2

,

Solutionarea cont€statiilor finale ale conoursului la sediul spitalului.

ora 15!00 - Afiqarea rezultatelor finale ale concursului la s€diul spitalului

Conp. RU.N,O.S.
Ec. B.ias Roxatra
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