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NR.1305 din 25.04. 2017
ANUNȚ
Spitalul Orasenesc Cimpeni organizează concurs pentru ocuparea funcției
func
de director
financiar contabil din cadrul comitetului director, în conformitate cu Ordinul nr.284/2007 privind
aprobarea Metodologiei-cadru
cadru de organizare și desfășurarea
urarea a concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcțiilor
țiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările
modific
și
completările ulterioare, respectiv potrivit Metodologiei de organizare și desfasurare a
concursului/examenului pentru ocuparea
ocuparea functiilor specifice Comitetului director al Spitalului
Orasenesc Cimpeni,, aprobată prin decizia nr.97 din 21.04.2017, emisă de Managerul Spitalului
Orasenesc Cimpeni.
Concursul se va desfaşura la sediul instituției
ției din str. Horea, nr.63 în perioada 18.05.201724.05.2017 și va cuprinde următoarele
ătoarele probe de evaluare:
a) test-grilă
grilă pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului,
prevăzută în prezentul anunț;
c) interviul de selecţie.
CALENDARUL DESFĂȘUR
ȘURĂRII CONCURSULUI:
Afișarea
șarea anunțului pentru concurs la avizier și pe site-ul
site spitalului,
25.04.2017
precum și publicarea acestuia în ziarul local.
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați
candida
10.05.2017 ora 1500
Selectia dosarelor de concurs
11.05.2017
Depunerea contestațiilor
țiilor cu privire la selecția dosarelor
12.05.2017
Soluționarea contestațiilor
țiilor cu privire la selecția dosarelor și afișarea
15.05.2017
rezultatelor acestora
Susținerea testului grilă de verificarea cunoştinţelor din legislaţia
18.05.2017 ora 1000
specifică postului
Afișare rezultat probă scrisă
18.05.2017
Depunerea contestațiilor
țiilor cu privire la rezultatul probei scrise
19.05.2017
Soluționarea
ționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise și afișarea
20.05.2017
rezultatelor acestora
22.05.2017 începând cu ora Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate
al postului și a interviului de selecție;
0900-1300
Afișarea rezultatelor.
Depunerea contestațiilor
țiilor privind rezultatul final, cu excepția interviului de
23.05.2017 până la ora 1430
selecție.
Soluționarea contestațiilor și afișarea
șarea rezultatului final.
24.05.2017
La concurs se pot înscrie candidații
candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.
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Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Criterii specifice:
Pentru directorul financiar contabil
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
profil economic;
b) au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
c) deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în dom
domeniul
eniul Sistemului european de conturi,
precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să con
conțină urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii,
competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;
h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să
rezolve problemele solicitate într-un
într
volum de maximum 8 - 10 pagini tehnoredactate
edactate pe calculator cu
fonturi de 14.
Tema proiectului/lucrării de specialitate trebuie să fie din cele stabilite de comisia de concurs, prin
prezentul anunț.
Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs din cadrul compartimentului
compartiment
resurse
umane al Spitalului Orasenesc Cimpeni cu sediul in Cimpeni, nr.63, jud.Alba, până in data de
10.05.2017 ora 1500.
DESFĂȘURAREA
ȘURAREA CONCURSULUI
Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.
Testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore.
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Evaluarea și susținerea proiectului/ lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs.
În urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor
răsp
date
la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două
zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs.
Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs să constate, analizând şi
rezultatele obţinute la testul-grilă
grilă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul/lucrarea de specialitate, dacă
respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru
acest post din punctul de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi
cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale. Nu se adresează candidatului
candidatului întrebări referitoare la
opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi la originea socială.
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media
finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se
calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.
Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al conc
concursului/examenului,
ursului/examenului, cu excepţia interviului de
selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a
contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.
concurs/examen
Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului/examenului sunt numiţi în funcţiile pentru care au
concurat prin act administrativ al managerului spitalului, în conformitate cu prevederile actelor normative
în vigoare
Temele cadru pentru lucrarea
lucrar de specialitate și bibliografia sunt afisate la sediul
spitalului si pe site-ul
ul http://www.spitalulcampeni.ro împreună cu prezentul anunt.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii din Cimpeni, str. Horea, nr.63,
Secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258771717 int.49.
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