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NR.16.211 DIN 16.04.2019 
 

CONDIŢII 
DE PARTICIPARE LA CONCURSURILE ORGANIZATE ÎN PERIOADA 14-24 MAI 2019 

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR 
 

DIRECTOR MEDICAL 
Criteriile generale sunt următoarele: 

a) au domiciliul stabil în România; 
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Criteriile specifice sunt următoarele: 
 

1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul medicină, specializarea medicină; 
2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 
3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă; 

 
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

Criteriile generale sunt următoarele: 
a) au domiciliul stabil în România; 
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

Criteriile specifice sunt următoarele: 
 
1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
profil economic;   
2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;   
3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, 
precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu. 
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DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI 
Criteriile generale sunt următoarele: 

a) au domiciliul stabil în România; 
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Criteriile specifice sunt următoarele: 

 
 1. sunt asistenţi medicali generalişti principali;   
 2. au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;   
 3. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de 
licenţă/absolvire.   

 
DOSARUL DE CONCURS 

 
   Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:   
 
   1. pentru directorul medical:   
   a) cererea de înscriere;   
   b) copie de pe actul de identitate;   
   c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;   
   d) copie de pe certificatul de medic specialist;   
   e) curriculum vitae;   
   f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;   
   g) cazierul judiciar;   
   h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este 
definită prin lege;   
   i) adeverinţă 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 unităţile sanitare 
abilitate;   
   j) proiectul de specialitate;   
 
   2. pentru directorul financiar-contabil:   
   a) cererea de înscriere;   
   b) copie de pe actul de identitate;   
   c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;   
   d) curriculum vitae;   
   e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;   
   f) cazierul judiciar;   
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   g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este 
definită prin lege;   
   h) adeverinţă 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 unităţile sanitare 
abilitate;   
   i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de 
conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;   
   j) proiectul de specialitate;   
 
   3. pentru directorul de îngrijiri:   
   a) cererea de înscriere;   
   b) copie de pe actul de identitate;   
   c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;   
   d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal;   
   e) curriculum vitae;   
   f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;   
   g) cazierul judiciar;   
   h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este 
definită prin lege;   
   i) adeverinţă 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 unităţile sanitare 
abilitate;   
   j) proiectul de specialitate.   
 

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs. Data limită până la care 
se pot depune actele pentru dosarul de concurs este: 

- pentru directorul medical – 03.05.2019, orele 13,00; 
- pentru directorul financiar-contabil- 10.05.2019, orele 13,00; 
- pentru directorul de îngrijiri-  06.05.2019, orele 13,00. 
 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.   
 Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 

de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore 
de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.   
 

 
 
MANAGER,     ŞEF SERV.R.U.N.O.S., 
DR. GEORGESCU EUGEN-FLORIN  EC. BAMBACHE CORINA 


