Anunţuri
POSTURI SCOASE LA CONCURS
Nr. 19/10 mai 2019

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ BRAȘOV
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 specialist confirmat în
specialitatea Chirurgie orală și
maxilo-facială la Compartimentul
Chirurgie maxilo-facială;
 un post cu normă întreagă
de medic primar confirmat în
specialitatea Chirurgie toracică
la Compartimentul Chirurgie toracică;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Oftalmologie la Compartimentul clinic Oftalmologie;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Secția
Recuperare, medicină fizică și balneologie I – Pavilion Astra;
 un post cu normă întreagă
de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția clinică Medicină internă III – Pavilion Tractorul;
 un post cu normă întreagă
de farmacist specialist confirmat
în specialitatea Farmacie generală la Farmacia 101 – Pavilion
Tractorul.
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;
PUBLICITATE

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/
farmacist specialist/primar, după
caz, 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 JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ BRAȘOV
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
funcția de farmacist-șef la Farmacia 104 Pavilion Astra.
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 licență și certificatul de specialist sau primar;
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.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la
ordin.
La concurs se pot prezenta
farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.
Pentru proba scrisă un subiect
va fi din legislația sanitară (Legea
nr. 95/2006).
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 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
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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 centrului;
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 ORĂȘENESC
„REGELE CAROL I” COSTEȘTI
(JUDEȚUL ARGEȘ)
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 specialist confirmat în
specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă
de medic primar confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul
ATI;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină de urgență
la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină generală/
Medicină de familie, cu atestat
în Asistență medicală de urgență
prespitalicească/competență
în
Urgențe prespitalicești, la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Epidemiologie la
Compartimentul Prevenire infecții
asociate activității medicale;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Boli infecțioase la
Compartimentul Prevenire infecții
asociate activității medicale;

 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă
de medic primar confirmat în specialitatea Neurologie la Cabinetul
de Neurologie – 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;
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.
Înscrierile la concurs se fac
la sediul unității, Biroul RUNOS,
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”.
Tematica, bibliografia de concurs și alte relații suplimentare se
pot obține la Biroul RUNOS, tel.:
0248.673.550.

