
8 VIAȚA MEDICALĂ
Nr. 36 u 7 septembrie 2018 POSTURI SCOASE LA CONCURS
CONSILIUL DE 

ADMINISTRAȚIE AL 
SPITALULUI CLINIC CF 

CLUJ-NAPOCA
organizează
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului transporturilor nr. 206/2016 pentru 
ocuparea funcției de manager, persoană fizică.

 Concursul se va desfășura la sediul Spitalului 
Clinic CF Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 18-22, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, în perioada 10–20 octom-
brie 2018, după cum urmează:
 1) înscriere candidați din momentul publi-
cării anunțului și până la data de 01.10.2018,  
inclusiv;
 2) verificarea de către comisia de concurs a 
dosarelor depuse, validarea candidaților admiși 
pentru etapa următoare și afișarea rezultatelor: 
02–03.10.2018;
 3) depunerea contestațiilor în termen de 24 
de ore de la afișarea rezultatelor de selecție a do-
sarelor;
 4) soluționare contestații și afișarea rezulta-
telor în termen de 48 de ore;
 5) test-grilă de verificare a cunoștințelor 
pentru cei declarați admiși în etapa I: 10.10.2018, 
ora 10,00;
 6) afișarea rezultatelor testului-grilă: 
11.10.2018, ora 12,00;
 7) depunerea contestațiilor la testul-grilă: 
12.10.2018, ora 12,00;
 8) afișarea rezultatelor contestațiilor: 
13.10.2018, ora 12,00;
 9) evaluarea proiectelor de management: 
15.10.2018, ora 08,00;
 10) susținerea proiectului de management, 
pe durata a 15 minute: 15.10.2018, ora 10,00;
 11) comunicarea notei definitive se face fie-
cărui candidat la finalul probei;
 12) interviu de selecție: 16.10.2018, ora 
08,00;
 13) comunicarea rezultatelor finale se face în 
16.10.2018, ora 12,00, la sediul Spitalului Clinic 
CF Cluj-Napoca și pe site-ul acestuia;
 14) contestații privind rezultatul final al 
concursului se depun în data de 17.10.2018, ora 
12,00, iar soluționarea acestora în 19.10.2018, 
ora 12,00, rezultatul se afișează la sediul Spita-
lului Clinic CF Cluj-Napoca;
 15) afișare rezultate finale: 19.10.2018, ora 
15,00.
 La concurs se pot înscrie candidații care în-
deplinesc, cumulativ, următoarele criterii de se-
lecție:
 a) să fie cadre universitare sau medici pri-
mari;
 b) să fie absolvenți ai unor cursuri de per-
fecționare în management sau management sa-
nitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite 
prin ordin al ministrului sănătății;
 c) nu sunt condamnați penal sau în curs de 
urmărire penală;
 d) sunt apți din punct de vedere medical (fi-
zic și neuropsihic);
 e) nu au vârsta de pensionare, conform legii.
 Dosarele de concurs se depun la sediul 
Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca, str. Republicii  
nr. 18–22, Cluj-Napoca, jud. Cluj, de la momen-
tul publicării anunțului în „Viața medicală” șiu 
până la 01.10.2018, ora 12,00, la Secretariatul 
comisiei de concurs (dna Tîrnovan Mirtila, tel.: 
0264.59.82.78, int. 272).
 Dosarul de înscriere trebuie să conțină ur-
mătoarele documente:
 a) cererea de înscriere;
 b) copia actului de identitate;
 c) copia legalizată a diplomei de licență sau 
echivalentă;
 d) copia legalizată a documentelor care 
atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în 
management sau management sanitar, agreate 
de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al 
ministrului sănătății, ori copia legalizată a di-
plomei de masterat sau doctorat în management 
sanitar, economic, juridic sau administrativ, or-
ganizat într-o instituție de învățământ superior 
acreditat potrivit legii;
 e) documente care să ateste calitatea de ca-
dru didactic sau copie legalizată a certificatului 
de medic primar;
 f) curriculum vitae;
 g) copii ale diplomelor de studii și alte acte 
care atestă efectuarea unor specializări, compe-
tențe/atestate etc. în domeniul managementului 
sanitar;
 h) adeverință care atestă vechimea în posturi 
cu studii universitare de lungă durată sau copie 
de pe carnetul de muncă, certificată „în confor-
mitate cu originalul” de către conducerea unită-
ții;
 i) cazierul judiciar; 
 j) adeverință din care să rezulte că este apt 
medical, fizic și neuropsihic;
 k) declarație pe propria răspundere că nu 
este urmărit penal și nu are cunoștință că a fost 
începută urmărirea penală asupra sa;
 l) copia legalizată a actelor prin care și-a 
schimbat numele, după caz;
 m) proiectul de management realizat de can-
didat în plic sigilat.
 Informații suplimentare privind bibliografia 
și temele-cadru pentru proiectul de manage-
ment vor fi afișate pe site-ul: http://spitalulcli-
niccfcluj.ro/, la sediul spitalului și se pot obține 
de la Secretariatul comisiei de concurs (dna  
Tîrnovan Mirtila, tel.: 0264.59.82.78, int. 272).

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ DEVA 

(JUDEȚUL HUNEDOARA)
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, următoarele funcții:

  șef Secția Medicină internă I;
  șef Secția Medicină internă II;
  șef Secția Cardiologie;
  șef Secția ATI;
  șef Secția Oncologie medicală;
  șef Secția Pediatrie;
  șef Secția Neurologie;
  șef Secția Psihiatrie;
  șef Secția ORL;
  șef Laborator Radiologie și imagistică me-
dicală.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția pen-
tru 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 punc-
tajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menți-
onate;
 e) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu a fost condam-
nat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu 
funcția pentru care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, 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 conduce-
rea 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 Me-
dicilor din România;
 j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverință care să ateste confirmarea în speciali-
tate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind evolu-
ția viitoare a secției/laboratorului;
 l) chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 200 de lei și se achită 
la casieria unității.
 Candidații au obligația de a prezenta, la în-
scriere, actele în original pentru cele depuse în 
copie.
 La concurs se pot prezenta medici cu o ve-
chime 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. (vechi-
mea în specialitate decurge de la data confirmă-
rii 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 con-
dițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot 
participa la concurs.
 Concursul sau examenul va consta în urmă-
toarele 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 comple-
tările ulterioare și legislația secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba practică se susține 
pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea 
titlului de medic specialist.
 Tematica de concurs va fi afișată la sediul 
spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile de la apa-
riția 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.: 
0254.21.50.51, int. 133.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ DEVA 

(JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile legale, funcția de 

șef Centrul de Hemodializă.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția pen-
tru 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 punc-
tajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menți-
onate;
 e) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu a fost condam-
nat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu 
funcția pentru care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, 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 conduce-
rea 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 Medici-
lor din România;
 j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverință care să ateste confirmarea în speciali-
tate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind evolu-
ția viitoare a centrului;
 l) chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 200 de lei și se achită 
la casieria unității. 
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unită-
ții, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile de la 
apariția acestui anunț, iar concursul se organi-
zează după 30 de zile de la publicarea în „Viața  
medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0254.21.50.51, int. 133.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ PIATRA 

NEAMȚ 
(JUDEȚUL NEAMȚ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Neurochirurgie la 
Compartimentul Neurochirurgie;
  un post cu normă întreagă de medic spe-
cialist confirmat în specialitatea Cardiologie la 
Secția Cardiologie;
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Reumatologie la 
Secția Reumatologie;
  un post cu normă întreagă de biolog (stu-
dii superioare) pentru Laboratorul de Analize 
medicale – punct de lucru Analize medicale.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 punc-
tajului 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 pen-
tru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 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 și bibliografia de concurs vor fi afi-
șate la avizierul spitalului și pe site-ul acestuia.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
ția 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 
RUONS, tel.: 0233.21.46.25 sau 0233.21.93.80, 
int. 108.

SPITALUL MUNICIPAL 
DEJ (JUDEȚUL CLUJ)

scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 
869/2015, cu completările și modificările ulteri-

oare, următoarele posturi:
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Pediatrie la Com-
partimentul Pediatrie;
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Radiologie-ima-
gistică medicală, având atestat în Senologie 
imagistică, pentru Laboratorul de Radiologie și 
imagistică medicală;
  un post cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Epidemiologie la 
Compartimentul Prevenire și control al infecții-
lor nosocomiale.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 punc-
tajului 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 pen-
tru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 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 exame-
nul de medic specialist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
ția acestui anunț, iar concursul se organizează 
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.

REPUBLICARE

SPITALUL MUNICIPAL 
DEJ (JUDEȚUL CLUJ)

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 
în specialitatea Cardiologie la Compartimentul 

Cardiologie.
 La concurs se pot prezenta medici cu drept 
de liberă practică, specialiști sau primari confir-
mați 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 pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 punc-
tajului 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 pen-
tru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 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 exame-
nul de medic specialist în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
ția acestui anunț, iar concursul se organizează 
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

BRAȘOV
scoate la

CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 

869/2015, cu completările și modificările ulteri-
oare, următoarele posturi:

  un post cu normă întreagă de medic pri-
mar confirmat în specialitatea Boli infecțioase, 
cu  studii complementare în Îngrijiri paliative, la 
Compartimentul Îngrijiri paliative;
  un post cu normă întreagă de medic pri-
mar confirmat în specialitatea Pneumologie la 
Secția clinică Pneumologie II Stejăriș;
  un post cu normă întreagă de medic spe-
cialist confirmat în specialitatea Pneumologie la 
Dispensarul TB Brașov;
  un post cu jumătate de normă de 
medic primar confirmat în specialitatea  
Radiologie-imagistică medicală la Dispensarul 
TB Brașov.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 punc-
tajului 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 pen-
tru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Candidații vor prezenta originalele actelor 
depuse în copie pentru a putea fi semnate pentru 
conformitate exemplarele xerocopiate depuse la 
dosar. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) 
sunt valabile trei luni și se depun la dosar în ter-
men de valabilitate.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, 
Aleea Dealul Spirii nr. 12, 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 de concurs și alte relații suplimen-
tare se pot obține la tel.: 0268.47.70.11 – Com-
partimentul RUNOS, la avizierul spitalului și pe 
site-ul acestuia: www.pneumologie.ro

SPITALUL CLINIC DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

BRAȘOV 
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, funcția de șef Laborator 
Analize medicale.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția pen-
tru 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 punc-
tajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menți-
onate;
 e) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu a fost condam-
nat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu 
funcția pentru care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, 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 conduce-
rea 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 Me-
dicilor din România;
 j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverință care să ateste confirmarea în speciali-
tate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind evolu-
ția viitoare a laboratorului;
 l) chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 Candidații vor prezenta originalele actelor 
depuse în copie pentru a putea fi semnate pentru 
conformitate exemplarele xerocopiate depuse la 
dosar. 
 La concurs se pot prezenta medici cu o ve-
chime 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. (vechi-
mea în specialitate decurge de la data confirmă-
rii 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 con-
dițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot 
participa la concurs.
 Concursul sau examenul va consta în urmă-
toarele 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 comple-
tările ulterioare și legislația secundară aferentă.
 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, 
Aleea Dealul Spirii nr. 12, în termen de 15 zile 
de la apariția acestui anunț, iar concursul se or-
ganizează în termen de minimum 30 de zile și 
maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Tematica de concurs și alte relații suplimen-
tare se pot obține la tel.: 0268.47.70.11 – Com-
partimentul RUNOS, la avizierul spitalului și pe 
site-ul acestuia: www.pneumologie.ro

SPITALUL MUNICIPAL 
ORȘOVA 

(JUDEȚUL MEHEDINȚI)
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, funcția de șef Secția 

Chirurgie generală.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează funcția pen-
tru 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 punc-
tajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menți-
onate;
 e) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, din care să rezulte că nu a fost condam-
nat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu 
funcția pentru care dorește să concureze;
 f) declarație pe propria răspundere a candi-
datului, 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 conduce-

rea 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 Me-
dicilor din România;
 j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverință care să ateste confirmarea în speciali-
tate și vechimea în specialitate;
 k) un proiect de management privind evolu-
ția viitoare a secției;
 l) chitanță de plată a taxei de concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de lei.
 La concurs se pot prezenta medici cu o ve-
chime 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. (vechi-
mea în specialitate decurge de la data confirmă-
rii 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 con-
dițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot 
participa la concurs.
 Concursul sau examenul va consta în urmă-
toarele 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 comple-
tările ulterioare și legislația secundară aferentă.
 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 mini-
mum 30 de zile și maximum 90 de zile de la pu-
blicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la tel.: 
0252.36.19.08 – Biroul RUNOS.

SPITALUL MUNICIPAL 
„DR. ALEXANDRU 

SIMIONESCU” 
HUNEDOARA 

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 

Ortopedie și traumatologie la 
Secția Ortopedie-traumatologie.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 punc-
tajului 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 pen-
tru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită 
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 și bibliografia de concurs sunt cele 
pentru examenul de medic specialist în speciali-
tatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la sediul unită-
ții, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția acestui anunț, iar concur-
sul se organizează în perioada cuprinsă între 31 
și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obține la Servi-
ciul RUNOS, tel.: 0254.71.38.20, int. 210.

INSTITUTUL DE BOLI 
CARDIOVASCULARE 

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 ATI la 
Secția clinică ATI – temporar vacant până la 

13.06.2019.
 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează postul pen-
tru care dorește să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma de licență și 
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației 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 punc-
tajului 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 pen-
tru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de concurs;
 i) copia actului de identitate în termen de va-
labilitate.
 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 exame-
nul de medic specialist în specialitatea postului.
 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.


