
1 
 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
CRAIOVA 
NR  11.030   DIN  31.03.2014 
 
 
 

ANUNŢ 
 
 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,  în 
conformitate cu art.5 al Anexei nr.1, Ord. MS 1082/2010, anunţă organizarea concursului pentru 
ocuparea funcţiei de MANAGER, persoană fizică,  în perioada 06-08 mai 2014. 

Concursul constă în probă scrisă, susţinerea unui proiect de management şi interviul de 
selecţie şi va avea loc la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, strada Tabaci, nr.1. 

 
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) Sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; 

b) Sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, 
agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii sau sunt 
absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau 
administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; 

c) Trebuie să fie cadru universitar sau medic primar şi să fie absolvent al unor cursuri de 
perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi 
stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii 

d) Au cel puţin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată,  
conform legii; 

e) Nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 
f) Sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic şi neuropsihic); 
g) Nu au vârsta de pensionare, conform legii. 

 
Dosarele de înscriere se vor depune personal la sediul spitalului până la data de 28 

aprilie 2014, orele 15,00. 
Dosarul de concurs trebuie să conţină: 

- Cererea de înscriere; 
- Copia actului de identitate; 
- Copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente; 
- Copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în 

management sau management sanitar ori copia legalizată a diplomei de masterat sau 
doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de 
învăţământ superior acreditată, potrivit legii; 

- Documente care să ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizată a certificatului 
de medic primar; 

- Curriculum vitae; 
- Copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, 

competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar; 
- Adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau 

copie de pe carnetul de muncă, certificată „în conformitate cu originalul” de către 
conducerea unităţii; 

- Cazierul judiciar; 
- Adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
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- Declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu securitatea înainte de anul 
1989; 

- Declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost 
începută urmărirea penală asupra sa; 

- Copie legalizată a actelor ( certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, 
după caz; 

- Proiectul de management realizat de candidat;                                                                                         
- Chitanţa de plată a taxei de participare la   concurs.    

                                                                                                                                                                  
Taxa de participare este de 800 lei/participant şi se achită la casieria Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Craiova. 
  

 
 

  
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, 
ING. VĂDUVA FĂNEL 


