
 

 

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei  
de manager la Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 

 

 

Ocuparea funcţiei de manager din spitalele publice aflate în reţeaua de 

asistenţă medicală din subordinea administraţiei publice locale se face prin 

concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele 
condiţii: 
 

a) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical , economico-

financiar sau juridic; 

b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau 
management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordin al 
ministrului sănătăţii ori care atesta faptul ca sunt inscrisi si urmeaza Programul 
de Formare “Management Spitalicesc” ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau 

doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o 

instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;  
c) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă 
durată, conform legii; 

 d) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 

 e) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 

 f) nu au vârsta de pensionare, conform legii; 

 g) au achitat taxa de participare la concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dosarul de înscriere 

 

        Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie 

Azuga, situat in Azuga,Str. Victoriei, Nr.2, judetul Prahova, in perioada 05.06.2015 – 

30.06.2015, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8
00

 – 15
00 

(secretariat) si trebuie să 
cuprindă următoarele  

 a)  cererea de înscriere; 

 b)  copia actului de identitate; 

 c)  copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente; 

 d) copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de 
perfectionare in management sau management sanitar ori adeverinta, in original, care 

atestă inscrierea si frecventarea Programului de Formare “Management Spitalicesc” 
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; 

 e)  curriculum vitae; 

 f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, 
competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar; 

 g) adeverinţă 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; 

 h) cazierul judiciar; 

 i) adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 

 j) declaraţie pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte 
de anul 1989; 

 k) copia legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat 

numele, după caz; 

 l)  proiectul de management realizat de candidat; 

 m) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs. 

 Taxa de participare la concurs este de 200 de lei şi va fi achitată în numerar la 
casieria Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga. 


