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A N U N Ţ  

   
             

Şcoala  Naţională  de  Sănătate  Publică, Management și Perfecționare  în  Domeniul 
Sanitar Bucureşti organizează următoarele concursuri pentru ocupare unui număr de 2 (două) 
posturi vacant după cum urmează: 
 
 
A. Posturi vacante: 

 
A. I. Director - în cadrul Centrului de Cercetare și Evaluare a Serviciilor de Sănătate 

(CCESS) – 1 post 
 

1.  Condiții generale și specifice: 
 

 îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

   studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in stiinte medicale; 
   vechime în muncă peste 10 ani; 

   calificare și/sau experiență în următoarele domenii:Medicină bazată pe dovezi, 
sistemul de clasificare a pacienților (D.R.G), managementul proiectelor; 

  nivel avansat pentru cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională; 
  experiență în derularea proiectelor internaționale. 

 
 2. Concursul va avea loc la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare 
în Domeniul Sanitar Bucureşti din str. Vaselor nr.31, sector 2, Bucureşti şi se va desfăşura astfel: 

- afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs:  14.07.2022; 

- proba scrisă la data de 19.07.2022, ora 1000 ; 

- interviul la data de 21.07.2022 , ora 1000 . 
 

  
A. II.Șef  Birou – în cadrul Biroului Cercetare și Dezvoltare în Sănătate – 1 post 

. 
 

1.  Condiții generale și specifice: 
 

 îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in stiinte medicale; 
 vechime în muncă peste 10 ani; 
 experiență în managementul proiectelor de cercetare; 
 nivel avansat pentru cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională; 
 experiență în derularea proiectelor internaționale. 
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 2. Concursul vor avea loc la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare 
în Domeniul Sanitar Bucureşti din str. Vaselor nr.31, sector 2, Bucureşti şi se va desfăşura astfel: 

- afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs:  14.07.2022; 

- proba scrisă la data de 19.07.2022, ora 1000 ; 

- interviul la data de 21.07.2022 , ora 1200 . 
 

 
 B. Dosarele de înscriere pentru toate concursurile de ocupare a posturilor vacante se vor depune la 
sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la 
Secretariat, până la data de 11.07.2022 ora 16:00. 
 
 C. Relaţii suplimentare puteţi obţine de la Compartiment Resurse Umane, tel. 021.252.78.34 / int.105 
sau de pe site-ul instituţiei (www.snspms.ro). 
 


