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     ANUNT 
 

 

  SPITALUL CLINIC DE URGENȚE OFTALMOLOGICE BUCUREȘTI 

 

Organizează concurs în conformitate cu Ordinul MS 284/12.02.2017 și OMS 954/24.08.017 în 

perioada 14.06.2018 – 20.06.2018 pentru ocuparea postului specific comitetului director și 

anume: 

DIRECTOR  MEDICAL 

 

La concurs se pot înscrie candidați care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice. 

CRITERII GENERALE: 

- Cu domiciliul stabil în România 

- Nu au fost condamnți definitiv pentru săvârșirea unei 

infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 

autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care 

împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de 

corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar 

face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației 

în care a intervenit reabilitarea; 

- Au o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care 

candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de 

medicul de familie sau de uniățile sanitare abilitate; 

- Nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii 

263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de 

asigurări sociale. 

CRITERII SPECIFICE: 

- Sunt absolvenți de învațământ universitar de lungă durată cu 

diploma de licență sau echivalentă în profilul medicină 

- Sunt confirmați cel puțin medic specialist  

- Au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea respectivă. 

-  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 

   

- Cererea de înscriere 

- Copie de pe actul de identitate 

- Copie  de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz, 

- Copie de pe certificatul de medic specialist 

-  curriculum vitae 

- Adeverință care atestă vechimea în gradul professional sau în 

specialitatea studiilor, după caz 

- Cazier judiciar 

- Declarație pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități 

de poliție politică așa cum este definită prin lege; 

- Adeverință 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 unitățile sanitare abilitate; 

- Proiectul de specialitate ; 



 

Concursul cuprinde următoarele probe de evaluare: 

 

-etapa de selecție a dosarelor de concurs - eliminatorie 

-etapa de susținere a probelor de evaluare: 

 - proba scrisă, test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică 

postului, conform bibliografiei afișate; 

 - susținerea proiectului de specialitate; 

 - interviul de selecție 

 

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice Bucuresti, 

după următorul calendar: 

 

-înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de concurs pană la data de 04.06.2018,ora 

13,00. 

-evaluarea dosarelor depuse de candidați până la data de 08.06.2018 

-termen de contestare a rezultatelor evaluării dosarelor de concurs – 24 de ore de la 

afișarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs; 

-termen de soluționare a contestațiilor rezultatelor evaluării dosarului de concurs – 24 de 

ore de la depunerea contestatiilor. 

 

 -În data de 14.06.2018, ora 11.00 - rezolvarea TESTULUI GRILĂ 

 -În data de 15.06.2018, ora11.00.- susținerea PROIECTULUI/LUCRĂRII DE 

SPECIALITATE 

 -În data de 18.06.2018,ora13.00-susținerea INTERVIULUI DE SELECȚIE. 

 -În data de 19.06.2018, ora 13.00 – afișare REZULTATE FINALE. 

 -În data de 20.06.2018,ora 13.00 – afișare rezultate finale, după soluționarea 

contestațiilor. 

  

 Probele de evaluare se notează cu nota de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei 

de concurs.Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină in cadrul concursului, media 

finală cel putin 7,00, iar la fiecare probă minim nota 6,00. 

 Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepția interviului de 

selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestațiile se solutionează în termen de 24 

de ore de la data depunerii, la secretariatul comisiei de concurs. 

 Relații suplimentare se pot obține la sediul unității din Piața Alexandru Lahovari nr. 1, 

Sector 1, București, la serviciul RUNOS sau la telefon: 021/319.27.53. 

 Datele necesare întocmirii proiectului se vor obține de pe site-ul spitalului www.spitalul 

clinic de urgențe oftalmologice sau la sediul unității din București, Piața Alexandru Lahovari nr. 

1, sector 1. 

 

 

       MANAGER, 

       PROF.DR. MONICA POP 

 

 

 

 

 

http://www.spitalul/

