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Posturi scoase la concurs

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
„SF. IOAN” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările
și modificările ulterioare, un post
cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea
Neonatologie la Compartimentul
Prematuri - Secția Neonatologie,
Maternitatea Bucur.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150
de lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui

anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
SPITALUL CLINIC DE COPII
„DR. VICTOR GOMOIU”
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările
și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de
medic primar confirmat în specialitatea Oftalmologie la Compartimentul Oftalmologie;
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Alergologie și imunologie
clinică la Cabinetul de Alergologie
și imunologie - Ambulatoriul integrat.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar, în original;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează, în original;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate;

Terapia S.A.,
o companie Sun Pharma,
Unitatea Clinică specializată în
studii clinice de fază I
și bioechivalență, își extinde
echipa de medici specialiști!
Căutăm candidați care să aprecieze munca într-o echipă
tânără și entuziastă:
– Interesați de munca într-un domeniu inovativ și
provocator;
– Cu bune abilități de organizare, comunicare și
relaționare;
– Cu atitudine pozitivă, atenți și responsabili, preocupați
de buna documentare a activităților efectuate;
– Dedicați angajamentelor pe care și le iau, motivați
de atingerea rezultatelor și setați pentru a-și respecta
obiectivele.
CV-urile le puteți trimite pe adresa de
e-mail: marius.nistor@sunpharma.com
Pentru informații, ne puteți contacta la numărul de telefon:
0721.215.889
Pentru mai multe detalii despre Unitatea Clinică a Terapia
S.A., vă rugam să accesați: www.terapia.ro/bioechivalenta

j) copie de pe asigurarea de
răspundere civilă profesională în
termen de valabilitate;
k) copia certificatului de naștere, a certificatului de căsătorie
(dacă este cazul).
Taxa de concurs este de 150
de lei și va fi achitată la casieria
spitalului.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs se poate
ridica de la sediul spitalului și va fi
afișată pe site-ul acestuia.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, bd. Basarabia nr.
21, sector 2, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
CENTRUL MEDICAL DE
DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
AMBULATORIU - MINISTERUL
JUSTIȚIEI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările
și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
familie (un post de medic specialist
Medicină de familie pentru cabinetul medical din str. Nerva Traian nr.
6, sector 3, București și un post de
medic specialist Medicină de familie pentru cabinetul medical din
cadrul Tribunalului Vâlcea);
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și
boli metabolice în cadrul Centrului
Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu - Ministerul Justiției, pentru punctul de lucru situat
în str. Nerva Traian nr. 6, sector 3,
București.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150
de lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.

n șef Secția clinică Neurologie;
n șef Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
n șef Secția clinică Medicină
internă I;
n șef Secția clinică Oncologie
medicală;
n șef Secția clinică Medicină
internă III;
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
n șef Serviciul Județean de
DE URGENȚĂ BRAȘOV
Medicină legală.
scoate la CONCURS
Dosarul de înscriere la concurs
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționeași modificările ulterioare, următoază
funcția
pentru care dorește să
rele posturi:
 patru posturi cu normă în- candideze;
b) copie xerox de pe diploma
treagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de de studii;
c) adeverință din care să reiasă
urgență la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru
de medic primar confirmat în specalcularea
punctajului prevăzut în
cialitatea Medicină sportivă la AmAnexa
nr.
2
la normele menționate;
bulatoriul pentru sportivi - Pavilion
e)
declarație
pe propria răspunTractorul;
 un post cu normă întreagă de dere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal
medic primar confirmat în specialipentru fapte ce-l fac incompatibil
tatea Oncologie medicală la Secția
cu funcția pentru care dorește să
clinică Oncologie medicală.
concureze;
Dosarul de înscriere la concurs
f) declarație pe propria răspunva cuprinde următoarele acte:
dere a candidatului, din care să
a) cerere în care se menționearezulte că nu se află în stare de inză postul pentru care dorește să
compatibilitate;
concureze;
g) certificat privind starea de
b) copie xerox de pe diploma sănătate;
de licență și certificatul de speciah) dovadă/adeverință din care
list sau primar pentru medici, me- să rezulte că în ultimii 2 ani nu a
dici dentiști, farmaciști, respectiv fost sancționat de conducerea uniadeverință de confirmare în gradul tăților în care și-a desfășurat activiprofesional pentru biologi, biochi- tatea sau de Colegiul Medicilor din
miști sau chimiști;
România;
c) copie a certificatului de
i) copie xerox a autorizației de
membru al organizației profesiona- liberă practică sau a certificatului
le cu viza pe anul în curs;
de membru al Colegiului Medicilor
d) dovada/înscrisul din care să din România;
rezulte că nu i-a fost aplicată una
j) copia carnetului de muncă
din sancțiunile prevăzute la art. 455 sau, după caz, o adeverință care să
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. ateste confirmarea în specialitate și
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 vechimea în specialitate;
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.
k) un proiect de management
95/2006 privind reforma în dome- privind evoluția viitoare a secției/
niul sănătății, republicată, cu modi- serviciului;
ficările ulterioare;
l) chitanță de plată a taxei de
e) acte doveditoare pentru concurs.
Taxa de concurs este de 150
calcularea punctajului prevăzut în
de lei și se va achita la casieria spiAnexa nr. 3 la ordin;
talului.
f) cazierul judiciar;
În secțiile clinice funcția de
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de șef de secție/laborator/serviciu se
vedere fizic și neuropsihic pentru ocupă de către un cadru didactic
exercitarea activității pentru postul universitar medical.
La concurs se pot prezenta mepentru care candidează;
dici
cu o vechime de cel puțin 5 ani
h) chitanță de plată a taxei de
în specialitatea postului, specialitaconcurs;
i) copia actului de identitate în te pe care o practică în mod curent
și în care sunt confirmați prin ordin
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 al m.s.p. (vechimea în specialitate
decurge de la data confirmării și înde lei.
Documentele prevăzute la lit. cadrării ca medic specialist).
Persoanele sancționate în ultid), f) și g) sunt valabile trei luni și se
mii
2
ani de unitățile la care au fost
depun la dosar în termen de valabiangajate
sau de Colegiul Medicilor
litate.
din
România,
precum și cele cărora
Tematica de concurs va fi afile-a încetat contractul de adminisșată la sediul spitalului.
trare în condițiile stabilite la art. 5,
Înscrierile la concurs se fac la
lit. b), c) sau d) nu pot participa la
sediul unității, în termen de 15 zile
concurs.
calendaristice de la apariția acestui
Concursul sau examenul va
anunț, iar concursul se organizeaconsta în următoarele probe: inză în perioada cuprinsă între 31 și
terviu – susținerea proiectului de
90 de zile de la publicarea în „Viața
management, probă scrisă, probă
medicală”.
clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
susține după subiecte din Legea
DE URGENȚĂ BRAȘOV
nr. 95/2006 privind reforma în doscoate la CONCURS
meniul sănătății, cu modificările și
în conformitate cu prevederile Ord. completările ulterioare și legislația
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat secundară aferentă.
cu prevederile art. 184 din Legea
Proba clinică sau proba practinr. 95/2006, următoarele funcții:
că se susține pe baza metodologiei
n șef Secția clinică Chirurgie stabilite pentru obținerea titlului de
generală I;
medic specialist.
n șef Secția clinică Chirurgie
Înscrierile la concurs se fac la
plastică și microchirurgie recon- sediul unității, în termen de 15 zile
structivă;
de la apariția acestui anunț, iar conn șef Secția Neurochirurgie;
cursul se organizează în termen de
n șef Secția Gastroenterologie; minimum 30 de zile și maximum
n șef Secția clinică Cardio
- 90 de zile de la publicarea în „Viața
logie I;
medicală”.

Posturi scoase la concurs
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ BRAȘOV
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile legale, funcția de șef Centru de Hemodializă.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să
candideze;
b) copie xerox de pe diploma
de studii;
c) adeverință din care să reiasă
confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de
sănătate;
h) dovadă/adeverință din care
să rezulte că în ultimii 5 ani nu a
fost sancționat de conducerea
unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de
liberă practică sau certificatul de
membru al Colegiului Medicilor
din România;
j) copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverință care
să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management
privind evoluția viitoare a ambulatoriului;
l) chitanță de plată a taxei de
concurs.
Taxa de concurs este de 150
de lei și se va achita la casieria
spitalului.
Înscrierile la concurs se fac în
termen de 15 zile de la apariția
acestui anunț, iar concursul se
organizează după 30 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ BACĂU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările
și modificările ulterioare, un post
cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție
și boli metabolice la Secția Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care
să rezulte că nu i-a fost aplicată
una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150
de lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se
află pe site-ul Ministerului Sănătății (www.ms.ro - concursuri).
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane,
tel.: 0234.534.000, int. 1605.
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ VASLUI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările
și modificările ulterioare, un post
cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea
Igienă la Compartimentul Evaluare
factori de risc din mediul de viață
și muncă.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care
să rezulte că nu i-a fost aplicată
una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150
de lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile

calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0235.312.455 - Compartimentul RUNOS.
SPITALUL MUNICIPAL
„DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI
(JUDEȚUL VASLUI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul
Pediatrie.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care
să rezulte că nu i-a fost aplicată
una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150
de lei.
Copiile documentelor de mai
sus vor fi însoțite de actele originale pentru avizare conform cu
originalul. Documentele prevăzute
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei
luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, str. 1 Decembrie
nr. 40, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot
obține la Biroul RUNOS, tel.:
0235.481.081, int. 104.
REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL
„DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI
(JUDEȚUL VASLUI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Medicină
de urgență la CPU;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Medi-

cină generală cu competență/
atestat în Medicină de urgență la
CPU;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Medicină
internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Endocrinologie la Cabinetul de Endocrinologie din Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie
din Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice
la Cabinetul de DZNBM din Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Pneumologie la Compartimentul Pneumologie.
La concurs se pot prezenta
medici cu drept de liberă practică,
specialiști sau primari confirmați în
specialitatea respectivă, rezidenți
aflați în ultimul an de pregătire în
specialitatea în care se publică
postul.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care
să rezulte că nu i-a fost aplicată
una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150
de lei.
Copiile documentelor de mai
sus vor fi însoțite de actele originale pentru avizare conform cu
originalul. Documentele prevăzute
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei
luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, str. 1 Decembrie
nr. 40, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot
obține la Biroul RUNOS, tel.:
0235.481.081, int. 104.
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SPITALUL MUNICIPAL
„DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI
(JUDEȚUL VASLUI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cu
modificările și completările ulterioare, funcția de șef Compartiment
Primiri Urgențe.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații
doresc să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de studii;
c) adeverință din care să reiasă
confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr.
1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să candideze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de
sănătate tip A5;
h) dovadă/adeverință din care
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a
fost sancționat de conducerea
unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox de pe certificatul
de membru al Colegiului Medicilor
din România;
j) copie xerox de pe carnetul
de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management
privind evoluția viitoare a unității/
compartimentului;
l) chitanța de plată a taxei de
concurs.
Taxa de concurs este de 300
de lei și se va achita la casieria
spitalului.
Pentru funcția de medic șef
UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicină de urgență, cu grad de
medic specialist sau primar, cu
experiență minimă de lucru de 3
ani fără întrerupere în cadrul unei
UPU.
Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea
proiectului de management, proba
scrisă, proba clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după întrebări cu
subiecte din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și
completările ulterioare și legislația
secundară aferentă specialității
secției.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului
de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac
la sediul unității, în termen de 15
zile de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot
obține la tel.: 0235.481.081,
int. 104.

