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SPITALTIL CLINIC JI-lDETEAN DE URGENTA SIBIU
Organizeazd in temeiul art. l8l alin.2 din Legea 95/2006, republicata si a Ordinului MS 284/2007, concurs

pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL al spitalului, in perioada lll.lll .2011-21 .ll1 -2011 -

La concurs se pot inscrie candidalii care indeplinesc. cumulatir'. criteriile generale gi specifice
dupa cum urmeaza:

Criterii generale:
- au domiciliul stabil in Rominiar
- nu sunt condamna{i penal sau in curs de urmdrire penalil
- sunt apli din punct de vedere medical (fizic qi neuropsihic);
- nu au varsta de pensionare conlbrm prevederilor legale.

Criterii specifice:
- sunt absohen{i de invilament unilersitar de lunga duratd. cu diplomi de licenli sau echivalenti in

proliI medicini:
- sunt confirmati ca medic specialist sau primar:
- au cel pulin 5 ani lechime ca medic specialisl:

Concursul se organizeaza la sediul Spitalului Clinic.ludetean de Urgenta Sibiu si consta in urmatoarele
probe de evaluare:

a) test-grila./lucrare scrisd de r,'erificare a cunogtinlelor din legislalia specifica postului:
b) susjinerea proiectului/lucririi de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului:
c) inten'iul de seleclie.

inscrierea Ia concurs se face la Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Jude{ean de Urgenfi Sibiu.
Dosarele de inscriere trebuie sI contini urmitoarele documente:

a) cererea de inscriere;
btcopie de pe acrul de idenrirate:
c) copie legalizatd de pe diploma de licenld sau de absolvire. dupd caz:
d) cuniculum vitae:
e) adeverinla care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor. dupa caz;
1) cazierul .judiciar:
g) copii de pe diplonrele de studii qi alte acte care atcsta calitatea de doctor in gtiinle medicale. cadru

didactic uni'"ersitar de predare. participarea la programe de cercetare ircreditate. ef'ectuarea unor
spccializdri. cursuri. stagii. competente/atestate etc.. in lunclie de postul pentru carc concureaza:

h) declaralia pe propria r6spundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989t
i) adeverinla din care sd rezulte ci este apt medical. tizic qi neuropsihic:

.j ) proiectuli lucrarea de specialitate:
k) avizul consiliului de administratic al spitalului.



05.07- r 0.07.2017
orele 8- I 5

Depunerea dosarelor de inscriere gi a proiectelor de specialitate;

13.07 .2017 Avizarea dosarelor candidatilor de catre Consiliul de Administratie

| 1.07.2017 Verificarea dosarelor gi afigarea rezultatelor "admis"/" respins" (sediu +
site);

17.07.2017
orele 8- I 5

Depunerea contestaliilor la seleclia dosarelor;

l 8.07.201 7 Solutionarea contestatiilor $i afi $area rezultatelor selecliei dosarelor;

20,07.2017
ora l0

Proba scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;

2t.07 .2017 Afisarea rezultatelor la proba scrisa;

24.07.2017
ora l0

Sustinerea proiectului de specialitate si interviu;

25.07.20t7 Afi garea rezultatului fi nal;

26.07.20t7
orele 8- 15

Depunere contestatii la rezultatul final.

27.07.2017 Solutionare contestatii si afisare rezultat final

Calendarul de desfasurare a concursului:

Temele cadru pentru proiectul de specialitate, bibliografia si Regulamentul de organizare si
desliqurare a concursului sunt afiSate la sediul Spitalului Clinic Jude{ean de Urgentd Sibiu si pe site-ul
instituliei: www.scjs.ro

MANAGER,

Ec. Cornel



TEME CADRU. PROIECT SPECIALITATE

PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT
IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL

l. Planul strategic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu privind

oferta de servicii medicale pentru perioada20lS-2022;

2. Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate;

3. Analiza activitatii spitalului pe tipuri de servicii fumizate si propuneri pentru

imbunatatirea activitatii medicale;

4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii ( calitatea serviciilor, calitatea

datelor raportate, calitatea personalului, gradul de satisfactie al pacientului)

MANAGER

Ec. Comel


