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VIAȚA MEDICALĂ

POSTURI SCOASE LA CONCURS

Nr. 20 u 18 mai 2018

CONSILIUL
DE ADMINISTRAȚIE
AL INSTITUTULUI
REGIONAL DE
GASTROENTEROLOGIE –
HEPATOLOGIE
„PROF. DR. OCTAVIAN
FODOR” CLUJ-NAPOCA

organizează
CONCURS,
pentru ocuparea funcției de manager –persoană
fizică în conformitate cu
prevederile Ord. M.S. nr. 1520/2016.
La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
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 apte din punct de vedere medical (fizic
şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
Concursul se va desfășura la sediul
Institutului
Regional
de
Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. dr. O. Fodor”
Cluj-Napoca, strada Constanța nr. 5, în perioada 10-23 iulie 2018, în două etape, după cum
urmează:
a) etapa de verificare a îndeplinirii de către
candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de
concurs, etapă eliminatorie, în data de 10 iulie
2018 ora 12,00;
b) etapa de susţinere publică şi de evaluare
a proiectului de management se va desfășura în
data de 23 iulie 2018, ora 10,00, în sala de ședințe
a institutului din strada Constanța nr. 5, et. 2.
Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul unității până la data de 09 iulie 2018, ora
10,00.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
a) cererea de înscriere la concurs, în care
candidatul menţionează funcţia pentru care
doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a
actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a
diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a
documentelor care atestă absolvirea cursurilor de
perfecţionare în management sau management
sanitar ori diploma de masterat sau doctorat în
management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ
superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi
cu studii universitare de lungă durată sau copie
certificată pentru conformitate a carnetului de
muncă;
g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul
pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs, conform Legii nr.
290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt
medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind
necolaborarea cu Securitatea înainte de anul
1989;
j) copie certificată pentru conformitate a
actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care
candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de
candidat;
l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput
şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în
ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la
candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind
conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
o) dovada plății taxei de participare (chitanța
în original)
Taxa de înscriere la concurs este de 100 de lei
si trebuie achitată la casieria institutului, până la
data de 9 iulie 2018, ora 10,00.
Rezultatul verificării dosarelor de înscriere
se va afișa la sediul institutului și concomitent
pe pagina de internet a institutului, în data de 10
iulie 2018, ora 15,00. Candidaţii pot să conteste
acest rezultat în termen de 24 de ore de la data
afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează
de comisia de soluţionare a contestaţiilor în
termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.
Concursul este continuat numai de candidaţii
declaraţi „Admis”.
Etapa de susţinere publică şi de evaluare a
proiectului de management se va desfășura în
data de 23 iulie 2018, ora 10,00, în sala de ședințe
a institutului.
Tema proiectului de management este la alegerea
candidatului din următoarea listă de 5 teme, care
va fi adaptată la situația Institutului Regional de
Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca:
a) planificarea şi organizarea serviciilor de
sănătate la nivelul spitalului;
b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
c) managementul calităţii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

La cererea candidaţilor, institutul pune la
dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data
solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată
şi structura de personal, aflate în vigoare la data
solicitării, precum și orice alte documente sau
informații necesare în vederea întocmirii proiectului de management, cu excepția acelor informații sau documente care nu pot face obiectul
divulgării în temeiul legii.
În data de 5 iunie 2018, ora 12,00, candidații
interesați vor putea efectua o vizită în cadrul
Institutului Regional de Gastroenterologie –
Hepatologie „Prof. dr. O. Fodor” Cluj-Napoca, sub
îndrumarea directorului medical al institutului.
În data de 13 iulie 2018, ora 12,00, se vor
publica pe site-ul institutului proiectele de
management ale candidaților.
Orice persoană care își manifestă intenția de
a participa la susținerea publică a proiectului de
management va transmite solicitarea de participare și eventualele întrebări la adresa de e-mail
irghcj@irgh.ro până la data de 17 iulie 2018, ora
10,00.
Bibliografie:
a. Legea nr. 95/2006, privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
b. Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu
modificările și completările ulterioare;
c. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
d. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice;
e. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienților, cu modificările și completările ulterioare;
f. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
g. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 921/2006
pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
h. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților
publice;
i. Ordinul Ministerului Sănătății Publice
nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor
asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
j. Școala Națională de Sănătate Publică și
Management Sanitar – Managementul spitalului,
Editura Public H Press, 2006, București.

SPITALUL MUNICIPAL
BLAJ (JUDEȚUL ALBA)

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 Pneumologie la
Compartimentul Pneumologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală
la Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția
Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Cabinetul de Boli infecțioase din Ambulatoriul
integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Cabinetul
ORL din Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie vasculară
la Cabinetul de Chirurgie vasculară din Ambulatoriul integrat;
 două posturi cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialitatea Medicină de
urgență la Compartimentul Primire Urgență.
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 Biroul
RUNOS, tel.: 0258.71.09.41, int. 150.

PRECIZARE
Referitor la anunțul apărut vineri, 11 mai,
din partea UM02587 București, precizăm că doar
primele trei posturi sunt cu chemare în activitate,
în timp ce ultimele două, adică cel de medic cu
specialitatea Medicină Internă pentru Laboratorul de Endoscopie și cel de medic cu specialitatea ORL pentru Cabinetul de Somnologie, sunt
posturi de personal civil, fără prevederi referitoare la preselecția candidaților și chemarea lor
în activitate.

SPITALUL ORĂȘENESC
„SF. IERARH NICOLAE”
BICAZ (JUDEȚUL NEAMȚ)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de farmacist
specialist Farmacie generală la Farmacia cu
circuit închis – temporar vacant până la 31
decembrie 2019.
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 va fi cea pentru
examenul de farmacist specialist și poate fi găsită
pe site-ul MS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
în termen de 10 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în
maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea
în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile
lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la tel.:
0233.25.30.71.

REPUBLICARE

SPITALUL MUNICIPAL
SIGHIȘOARA
(JUDEȚUL MUREȘ)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de farmacist
specialist Farmacie generală.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu drept
de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea farmacie, farmaciști rezidenți aflați în ultimul an de pregătire.
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 farmacist 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”.

REPUBLICARE

SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ BUZĂU

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 internă la Secția Medicină
internă – Compartimentul Gastroenterologie;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie
din Centrul de Sănătate multifuncțional Pârșcov;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Cardiologie la Secția Cardioloogie;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea ATI la Compartimentul ATI – Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic
în specialitatea Neonatologie la Secția
Neonatologie;

 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Recuperare, medicină fizică și
balneologie la Cabinetul de Recuperare, medicină
fizică și balneologie din Ambulatoriu;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Medicină de urgență la UPU–
SMURD.
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.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Pentru tinerii specialiști, unitatea susține
costurile aferente contractelor de locațiune –
locuință de serviciu și utilități în limita unui
plafon lunar de 1.000 de lei.
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 Serviciul
Resurse Umane, tel.: 0238.72.06.89, int. 166.

REPUBLICARE

SPITALUL ORĂȘENESC
„SF. DIMITRIE”
TG. NEAMȚ
(JUDEȚUL NEAMȚ)

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 Compartimentul Primire urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Epidemiologie la Compartimentul
Supraveghere prevenire și limitare a infecțiilor
asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Medicină de familie la Cabinetul de
Planificare familială;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic în
specialitatea Oncologie medicală la Cabinetul
de Oncologie medicală din cadrul Ambulatoriului
integrat.
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.
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 poate fi găsită pe site-ul MS.
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.:
0233.79.08.24, int. 204 sau 0786.089.308.

SPITALUL MUNICIPAL
„DR. CORNEL IGNA”
CÂMPIA TURZII
(JUDEȚUL CLUJ)

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, șef Secția Pediatrie.
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 2 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 a certificatului 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 secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită
la casieria unității.
La concurs se pot prezenta medici cu o
vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea
postului, specialitate pe care o practică în mod
curent și în care sunt confirmați prin ordin al
m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la
data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de
unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a
încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa
la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului
de management, probă scrisă, probă clinică sau
practică.
Proba scrisă a concursului se susține după
subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține
pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Bibliografia și tematica vor fi publicate pe
site-ul unității: www.spitalulcampiaturzii.ro
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 Biroul
Resurse Umane, tel.: 0264.36.56.30.

SPITALUL CLINIC
MUNICIPAL DE URGENȚĂ
TIMIȘOARA

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 Medicină de
urgență la Unitatea de Primiri Urgențe.
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 si este afisata pe site-ul Ministerului
Sănătății.
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
RUNOS, tel.: 0256.22.15.53.

