
ANUNT , 

ANEXA la Decizia nr.1 
din 03 ianuarie 2022 

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI 
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER 

LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ ALEXANDRIA , , 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, 
organizează, în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. 10 litera b) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, 
în perioada 02 februarie - 14 februarie 2022. 

1. Concursul se va realiza conform Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană 
fizică, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman 
nr.2S2 din 22 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, strada Libertăţii, nr.l. 

2. La concurs se pot înscrie candidatii care îndeplinesc cumulativ, urmatoarele 
conditii: , 

a) cunosc limba română, scris şi vorbit; 

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico
financiar sau juridic; 

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

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de 
lungă durată, conform legii; 

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

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

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii. 

Înscrierea candidatilor se face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, strada Libertăţii, nr.l, în condiţiile stabilite în anunţul de concurs. 

3.Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse până la data de 02 
februarie 2022, ora 11.00, la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria. 














