I

_Posturi scoase Ia coneurs

SPTTALUL cLtNtc oe uReeNlA
PENTRU COPI BRA$oV
scoate la CONCURS

in

conformitate

cu prevederile

a) cerere in care se mentioneaza
postul pentru care doregte si concurezei

Ord.

m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu
prevederile art. 184 din Legea nr.
95/2006 gi cu prevederile Ord. m.s.p.
nr. 1.7 06/2007 cu modif icirile 9i completarile ulterioare, functia de Fef Unilate Primiri Urgenle.
Dosarul de inscriere la concurs va
cuprinde urmitoarele acte:
a) cerere in care se menfioneai
funclia pentru care candidalii doresc

si

concurezei
b) copie xerox de pe diploma de

studii;

c) adeverinte din care se reiasa
conf irmarea in gradul profesional;

d) acte dovedjtoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa la
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006:
e) declaralie pe propria respunde-

re a candidatului, din care sA rezulte
ci nu a fost condamnat penal pentru
fapte care il fac incompatibit cu funclia pentru ocuparea cireia doregte sd
candideze;

fl declaralie pe propria rdspundere a candidatului, din care se rezulte
cI nu se aili in stare de incompatibilitate;

g) certificat privrnd starea de senatate;

h)

dovad6/adeverin!a din care
se rezulte ce in ultimii 2 ani nu a fost
sanctionat de conducerea unitatilor in
care gFa desfigurat activitatea sau de
Colegiul Medicilor din Romania;
i) copie xerox de pe certificatul de
membru al Colegiului Medicilor din

b) copie xerox de pe diploma de
licenJi gi certificatul de specialist sau
primar pentru medici, medici dentisti,

farmaci$ti, respectiv adeverinte de
confirmare in gradul protesional pen-

lru biologi, biochimi$ti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organiza!iei profesionale cu
viza pe anul in curs;

d) dovadarnscrisul din care si
rezulte ce nu i-a fost aplicatd una din
sancJiunile previzute la art. 4S5 alin.
(1) lit. e) sau f), ta art. S41 atin. (1) tit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)

lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma in domeniul senetelii,
.epublicata, cu modlficarile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcu-

nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;

dere fizic Ai neuropsihic pentru exercitarea activitdlii pentru postul pentru
care candideazd;

h) chitanta de plate a taxei

de

concurs;
i) copia actului de identitate in teL
men de valabilitate.
Taxa de concurs este de .lS0 de
lei.

Documentele prevezu.te la lit. d),0
gi g) sunt valabile trei luni gi se depun
la dosar in termen de valabilitate.
Temalica de concurs va fi afigati
la sediul spitalului gi pe site-ul: www.
socola.eu.

j) copie xerox de pe carnetul de
munce sau, dupe caz, o adeverinle

inscrierile la concurs se fac la
sediul unitalii, 9os. Bucium nr. 36,

care si ateste confirmarea in specjalilate gi vechimea in specialitate;
k) un proiect de management privind evolutia viitoare a unitalii/compartimentului;

in

termen de 15 zile calendaristice de la aparilia acestui anunt,

iar concursul se organizeaze in
perioada cuprinsi intre 31 9i 90
de zile de la publicarea in ,,Viala

l)

medicald".

m) chitanla de platd a taxei de

Relalii suplimentare se pot obline la sediul institutului sau la tel.:

atestate de studii complementare conform cerinlelor postului;

concurs.
Taxa de concurs este de 200 de
lei gi se va achita la casleria unitetji.
Pentru functia de medic $ef UpU
la concurs se pot prezenta medici cu
specialitatea Pediatrie, cu grad de
medic specialist sau primar, care a
activat cel putin 3 ani fdre intrerupere in cadrul unei UpU, avand tocul de
munce stabil in aceaste untate, f5re
a fi implicat in timpul programului de
lucru in alte activitiJi in cadrul sec!iilor
de pediatrie, cu atestat de studii complemenlare in Asistenle medicali de
urgenta prespitaliceascA.

Concursul va consta in urmetoarele probe: interuiu - suslinerea projectului de management, proba
scrisi, proba clinicd sau practicA.

a

concursului

se

susline dupa intreberi cu subiecte din
Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul senatetii, cu modificadle $i
completirile ulterioare gi legislalia secundard aferentl specialititii sectiei.
Proba clinici sau proba practice
se susline pe baza metodologiei sta_
bilite pentru oblinerea titlului de medic specialist.

inscrierile

la

concurs

se

la sediul unitelii, sk. Nicopole

fac
nr.

45, in termen de 15 zile de la apa-

rilia acostui anun{, iar

concursul

se organizeaza in termen de minimum 30 de zile $i maximum 90
de zile de la publicarea in ,,Viala
medicali".

Relalii suplimentare se pot obline
la tel.: 0268.41.51 .30, int. 160.

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE

socot a tast

0374.77 .04.77, int. gO1.

SPITALUL DE RECUPERARE
BRAPET (JUDETUL ARGE$}
scoate la CONCURS
in conlormitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/201S, cu completerile
$i modificerile ulterioare, un post cu
normi intreagi de medic specialist
confirmat in specialitatea Recuperare, medicind fizice Si balneologie la
Sectia Medicate l.
Dosarul de inscriere la concurs va
cuprinde urmdtoarele acte:
a) cerere in care se menlioneazi
postul pentru care doregte se concu(ezei

b) copie xerox de pe diploma de
licente gi certificatul de specialist sau
primar pentru medici, medici dentigti,

farmacisti, respectiv adeverinla de
confirmare in gradul profesional pentru biologi, biochimiiti sau chimi$ti;
c) copie a certificatului de membru al organizaliei profesionale cu
viza pe anul in curs;

d) dovada,4nscrisul din care se
rezulte ca nu i-a fost aplicati una din
sancliunile previzute la art, 45S alin.
(1) lit. e) sau f), ta art.541 atin. (1) tit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma in domeniul strnatelii,
republicati, cu modificerile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa
nr. 3 la ordin;
0 cazierul ludiciar;

g) certificat medical din care sd
rezulte cd este apt din punct de ve_
dere fizic $i neuropsihic pentru exer-

r
I
I
I

gie;

in conformitate cu prevederile

I

Ord.

95/2006, umetoarele tunclii:

r

I

$ef Sectia Chirurgie generali ll;

gef Seruiciul Anatomie pato-

Dosarul de inscriere la concurs va
cuprinde urmdtoarele acte:
a) cerere in care se menlioneaze
funclia pentru care doregle si candideze;
b) copie xerox de pe diploma de

studii;

c) adeverinld din care

si

reiasi

conf irmarea in gradul profesional;

d) acte doveditoare pentru calcu-

larea punctajului prevezut in Anexa
nr. 2 la normele mentionate;
e) declara!ie pe propria rispunde-

re a candidatului, din care se rezulte
nu a fost condamnat penal pentru
fapto ce-l fac incompatibil cu functia
pentru care doregte sd concureze;
0 declaralie pe propria rispundere a candidatului, din care si rezulte
ci nu se aflS in stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sd-

ci

natate;

h) dovadi/adeverin!i din

care

sa rezulte ci in ultimii 2 ani nu a fost
sanclionat de conducerea unitelilor in
care gl-a desfdgurat activitatea sau de
Colegiul Medicilor din Romania;
i) copie xerox a autorizafiei de liberd practicl sau a certificatului de
membru al Colegiului Medicilor din
RomAnia;

j) copia carnetului de munci sau,
dupa caz, o adeverinl5 care se ateste
confirmarea in spacialitate gi vechimea in specialitate;
k) un proiect de management privrnd evolulia viitoare a secliei,/seruiciului;
l)

chilanli de plati

a taxei de con-

curs.

Taxa de concurs este de 150 de
lei gi se va achita la casieria spitalului.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani
in specialitatea postului, speciatitate
pe care o practicd in mod curenl
Si
in care sunt confirmati prin ordin al
m.s.p. (vechimea in specialitate decurge de la data confirmirii 9i incadrdrii ca specialisl).
Persoanele sanclionate in ultimii
2 ani de unititile la care au fost angajate sau de Colegiut Medicitor din
Rom6nia, precum $i cele cirora le-a
incetat contractul de administrare in
conditiile stabilite la art. S, lit. b), c)
sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va con-

sta in urmetoarele probe:

-

interviu

suslinetea proiectului de management, probe scrisi, probi clinici sau
practica.

Proba scrise

a

concursului se
susline dupd subiecte din Legea nr.
95/2006 privind reforma in domeniul
sdndtitii, cu modificerile $i completarile ulterioare qi legislalia secundari
aferente.

I gef Laborator Analize medicale;
I Sef Laborator Radiologie gi ima-

gistica medicalS;
get Laborator Recuperare, medicina fizice 9i balneologie;
gef Serviciu Anatomie patologi-

m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu
prevederile art. 184 din Legea nr.

logici,

g) certificat medical din care sd
rezufte ca este apt din punct de ve-

SPITALUL MUNICIPAL
DE UHGENTA MOINE$TI
(JUDETUL BACAU)
scoate la CONCURS
in conformitate cu prevederile Ord.
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu
prevederilo art. 184 din Legea nr.
95/2006, urmatoarele funclii:
gef SecJia Medicine inteme;
gef Seclia Chirurgie generali;
Sef Seclia Pediatrie;
gef Sectia Obstetrice-ginecolo-

$pITALUL CLtNtC JUDTTEAN
DE UBGENTA BBA$Olt

larea punclajului previzut in Anexa

Romania;

Proba scrisd

Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist
in specialitatea postului.
lnscrierile la concuas se fac la sedlul unititii, Biroul RUNOS, in termen
de 15 zile calendaristice de la aparilia
acestui anunl, iar concursul se organizeaze in perioada cuprinse intre 31
qi 90 de zile de la publicarea in ,,Via!a
medicald".
Relalii suplimentare se pot obline
la Biroul RUNOS, tel.: 0249.26.77.55.

I

ca;

I

gef Seclia ATt.
Dosarul de inscriere la concurs va
cuprinde urmetoarele acte:
a) cerere in care se menlioneazi

funclia pentru care doregte sd candideze;

b) copie xerox de pe diploma de
studii;
c) adeverinld din care sd reiasi
conf irmarea in gradul profesionali
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului previzut in Anexa
nr. 2 la normele menlionate;
e) declaralie pe propria rispundere a candidatului, dln care se rezulte
ce nu a fost condamnat penal pentru
fapte ce-l fac incompatibil cu funclia
pentru care doregle sa concureze;
f) declaralie pe propria rispundere a candidatului, din care se rezulte
ci nu se af 15 in stare de incompatibilitate;
g) cedificat privind starea de senatate;

h) dovadi/adeverinli din

mlnimum 30 de zile
90 de zile de la public,
medicali".
Relatii suplimentar(
$i alte mentiuni referito
zarea concursului vor f
pozilie la sediul spitalu
0234.36,25.20, int. 15
site-ul: www.spitalmoinr
SPITALUL MUNICIPAT
DE UHGENT,A MOINE{
(JUDETUL BACAU}
scoate la CONCURS

in coniormitate cu

pre

m.s.p. nr. 1.406/2006,
prevederile art. 184 d
95/2006 qi cu prevederi
nr. 1.706/2007 cu n
completerile ulterioare,
Compartiment Primire L
Dosarul de inscriere
cuprinde urmeloarele a(
a) cerere in care se
functia pentru care can

si

concureze;

b) copie xerox de F
studii;
c) adeverinla din c
confirmarea in gradul pr
d) acte doveditoare
larea punctajului prevlz
Ord. m.s.p. nr. 1.406/Ze
e) declaralie pe prof
re a candidatului, din c
ce nu a tost condamnaj
fapte care il fac incomp
tia pentru ocuparea cdrr
candideze;
f) declaralie pe proF
re a candldatului, din c
ce nu se afle in stare de
tate:

g) certilicat privind
netate tip A5;

care

h)

dovadyadeverir
ci in ultimii 2
sanctionat de conducer,

sa rezulte cd in uftimii 2 ani nu a fost
sanctionat de conducerea unitllilor in

sd rezulte

care $i-a desfe$urat activitatea sau de
Colegiul Medicilor dln Romania;
i) copie xerox a autorizaliei de li-

care $i-a desfdgurat acti
Colegiul Medicitor din R
i) copie xerox de pe
membru al Colegiului
Romania;
j) copie xerox de p
munce sau! dupi caz,
care sa ateste confirma
litate gi vechimea in spe
k) un proiect de mar

beri practici sau a certificaiului
membru al Colegiutui Medicitor

de
din

Romdnia;

j) copia carnetului de munca sau,
dupe caz, o adeverinld care s; ateste
confirmarea in specialitato gi vechimea in specialitate;
k) un proiect de management privind evolulia viitoare a sec.tiei/laboratorului,/serviciului;
l) chitanJd de platd a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 1SO
de lei. Plata se face in contul: RO47T8E206321 F330800n0(X deschis
la Trezoreria municipiului Molne$il,
beneficiar Spitalul Municipal de UrgenlA Moine$ti, cod fiscal: 4278710.
la concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel pulin S ani
in specialitatea postului, speciatitate
pe care o practice in mod curent
$i

in care sunt confirmali prin ordin

al

m.s.p. (vechimea in specialitate decurge de la data confirmdrii 9i inca-

dririi

ca specialist).

Persoanele sanclionate in ultimii

2 ani de unftetile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din
RomAnia, precum gi cele

cirora

le-a

incetat contractul de administrare in
conditiile stabitite ta art. 5, tit. b), c)
sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va con-

sta in urmetoarele probe:

-

interuiu

suslinerea proiectului de management, probe scrisi, probi clinica sau

praciici.
Proba

scrisi a concursului

se

susline dupi subiecte din Legea nr.
95/2006 privind reforma in domeniul
seniietii. cu modificdrile si comolete-

vind evolulia viiloare a
partimentului;
l)

chitan'la de ptata a

curs-

Taxa de concurs
de lei. Plata se face ir
47TRE206321 F330800)

la Trezoreria municipit
beneficiar Spitalul Mur
genld Moinegti, cod fisc
Pentru functia de m
la concurs se pot preze
specialitatea Medicine c
grad de medic specialir
cu experien-td minime
3 ani
intrerupere i

iiri

UPU.

Concursul va const
rele probe: interuiu - st
iectului de managemen
se, proba clinica sau pr;

Proba scris5 a c(
sustine dupe intreb5ri cl
Legea nr. 95/2006 privi
domeniul senetatii, cu I
completdrile ulterioare $
cundare aferenta speci;
Proba clinica sau p
se susline pe baza met
bilile pentru obtinerea
dic specialist.
lnscrierile la concL
1

sediul unitetii,

Servir

Umane, in termen de

aparilia acestui anunl,

srrl se nroanizeazi

ir

