
 
 

SPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIA 
 

Organizează concurs , în data de 21.04.2011, ora 10 , pentru ocuparea funcţiilor de 
DIRECTOR MEDICAL şi 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 
 

 
Concursul de selecţie se va desfăşura la sediul unităţii din loc. Jimbolia, str. Contele Csekonics, nr. 4. 
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice conform 
Ordinului MS nr. 284-2007, cu modificările ţi completările ulterioare. 
 

1. criterii generale : 
   a) au domiciliul stabil in Romania;  
   b) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;  
   c) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);  
   d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii 263/2010  privind sistemul unitar de pensii 

 
2. criterii specifice pentru funcţia de Director Medical: 

   -  sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in 
profil medicina;  
   -  sunt confirmati ca medic specialist sau primar;  
   -   au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat in managementul serviciilor 
de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc;  
 

3. criterii specifice pentru funcţia de Director Financiar Contabil 
    -  sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in 
profil economic;  
   -   au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor; 
 
     4.  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:  
   a) cererea de inscriere;  
   b) copie de pe actul de identitate;  
   c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;  
   d) curriculum vitae;  
   e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;  
   f) cazierul judiciar;  
   g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta calitatea de doctor in stiinte medicale, cadru 
didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor 
specializari, cursuri, stagii, competente/atestate etc., in functie de postul pentru care concureaza;  
   h) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea 
penala asupra sa;  

i)declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;  
adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;  
   k) proiectul/lucrarea de specialitate 

l) chitanta de plata a sumei de participare la concurs in suma de 100 de lei (se plateste la casieria 
unitatii) 

 
Dosarul se depune la sediul spitalului până la data de 15.04.2011, ora 15. 
 
Relaţii suplimentare , bibliografia şi alte menţiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la 
dispoziţia candidaţilor la sediul unităţii şi pe site-ul spitaljimbolia.ro. 
 
 
 


