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ANUNT 

Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea,cu sediul in Buftea 
str.Studioului ,nr,5 Jud.Ilfov, organizează concurs in vederea ocupării funcţiilor 
de DIRECTOR MEDICAL si DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL conform 
Ord.M.S.nr.284 / 2007. 

Concursul se va desfasura la sediul unitătii sanitare duna următorul calendar: 
-22.09.2017-12.10.2017 - realizarea publicităţii privind organizarea 

concursului - la sediul unitatii, intr-un ziar local si pe site-ul Spitalul de 
Obstetrica Ginecologie Buftea: www.spitalbuftea.ro: 

12.10.2017 - ora 16.00 ultima zi de depunere a dosarelor pentru concurs 
-13.10.2017 - ora 16.00 afişarea rezultatului verificării dosarelor 

-16.10.2017 - ora 16.00 - ora limita de depunere a contestaţiilor privind 
selecţia dosarelor 

-17.10.2017 - ora 16.00 comunicarea rezultatelor contestaţiilor privind dosarul 
de înseriere 

-19.10.2017 - ora 10.00 proba scrisa - separat, pe comisii 
-20.10.2017 - ora 16.00 afişare rezultat proba scrisa 
-23.10.2017 - pana la ora 16.00 depunere contestaţie proba scrisa 
-24.10.2017 - ora 16.00 afişare rezultat contestaţie proba scrisa 
-25.10.2017 - ora 10.00 proba interviu si prezentarea proiectului de 

management,pe comisii 
-26.10.2017 - ora 16.00 afişare rezultat interviu, proiect management si a 

rezultatelor finale 
-27.10.2017 -pana la ora 16.00 depunerea contestaţiilor la rezultatul final 
-30.10.2017 -rezultate finale. 
-31.10.2017 - termenul de semnare a contractelor 

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor: 
-au domiciliul stabil in Romania; nu sunt condamnaţi penal sau in curs de 

urmărire penala; sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); nu 
au virsta de pensionare - pana la sfârşitul anului. Criteriile specifice pentru 
candidaţii care doresc sa participe la concursul/examenul pentru ocuparea unor 
funcţii specifice Comitetului Director al Spitalul de Obstetrica Ginecologie 
Buftea se regăsesc in Ord. M.S.P. nr. 284/2007 

Dosarul de inseriere va cuprinde: 

1. pentru directorul medical: 

a) cererea de înscriere; 



b) copie de pe actul de identitate; 
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 
d) copie de pe certificatul de medic specialist; 
e) curriculum vitae; 
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea 

studiilor, după caz; 
g) cazierul judiciar; 
h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 

politică, aşa cum este definită prin lege; 
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

j) proiectul de specialitate; 

2. pentru directorul financiar-contabil: 

a) cererea de înscriere; 
b) copie de pe actul de identitate; 
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 
d) curriculum vitae; 
e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, 

după caz; 
f) cazierul judiciar; 
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 

politică, aşa cum este definită prin lege; 
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

i) proiectul de specialitate; 
Criterii specifice: 
a) pentru directorul medical: 

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în profil medicină; 

sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar; 
au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/ atestat 

în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de 
management spitalicesc; 

b) pentru directorul financiar-contabil: 
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de 

licenţă sa1;t echivalentă în profil 
economic; 

au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 
Bibliografia sl tematica proiectelor de management sunt afişate la sediul 

unitatii sanitare si pe site-ul spitalului www.spitalbuftea.ro 

Relatii suplimentare se pot obtine la compartimentul R.U.N.O.8. al Spitalului 
de Obstetrica Ginecologie Buftea-tel :0213515295 interior 133 
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