Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bacău
organizează în perioada 14 – 16.05.2012
CONCURS
pentru ocuparea funcţiei de director medical la SAJ Bacău.
Concursul de selecţie cuprinde:
1. studierea dosarului de înscriere – etapă eliminatorie
2. concursul propriu-zis, cu următoarele etape de evaluare:
a) testul-grilă de verificare a cunoştinţelor din bibliografia specifică postului – etapă eliminatorie
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului
c) interviul de selecţie.
Criteriile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidaţi pentru înscrierea la concurs, regulamentul de
organizare şi desfăşurare a concursului, temele cadru pentru proiectul de management şi bibliografia de
concurs se afişează la sediul SAJ Bacău, str. Florilor nr. 10, sc.A, ap.1 şi pe site-ul
www.ambulantabacau.com
Înscrierile la concurs se fac în perioada 03-07.05.2012, între orele 9,00-14,00 la sediul SAJ Bacău, str.
Florilor nr. 10, sc.A, ap.1.
Dosarul complet de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia actelor prin care şi-a schimbat numele după caz;
d) copia legalizată a diplomei de licenţă sau de absolvire, după caz;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) copia certificatului de absolvire a cursului de perfecţionare;
i) copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii,
competenţe/atestate etc, în funcţie de postul pentru care concurează;
j) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început
urmărirea penală împotriva sa;
k) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea înainte de anul 1989;
l) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
m) proiectul/lucrarea de specialitate;
n) chitanţa de plată a sumei de participare la concurs.
Cuantumul sumei de participare la concurs este de 100 lei şi se va plăti la caseria unităţii.
Testul grilă de verificare a cunoştinţelor are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară în data de 14.05.2012,
ora 10,00, pe durata a 2 ore, la sediul SAJ Bacău, str. Florilor nr. 10, sc.A, ap.1.
Organizarea, înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de evaluare şi finalizarea concursului se fac
în conformitate cu prevederile OMS nr. 1625/2007 privind aprobarea Metodologiei–cadru de organizare şi
desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de
ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti.

