
Posturi scoase la concurs10 VIA�A MEDICALĂ 
8 noiembrie 2019 l Nr. 45

SPITALUL MUNICIPAL 
DOROHOI 
(JUDEȚUL BOTOȘANI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 184 din 
Legea nr. 95/2006, următoarele 
funcții:
 n șef Secția Medicină inter-
nă II;
 n șef Secția ATI;
 n șef Secția Obstetrică-gine-
cologie;
 n șef Secția Pediatrie;
 n șef Laborator Radiologie și 
imagistică medicală.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează funcția pentru care dorește 
să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de studii;
 c) adeverință din care să reia-
să confirmarea în gradul profesio-
nal;
 d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 2 la normele menți-
onate;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incom-
patibil cu funcția pentru care do-
rește să concureze;
 f) declarație pe propria răs-
pundere 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 Medi-
cilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de 
liberă practică sau a certificatului 
de membru al Colegiului Medici-
lor 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/
laboratorului;

 l) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria spitalu-
lui.
 Proiectul de specialitate tre-
buie să fie realizat individual 
de către candidat și să rezolve 
problemele solicitate într-un 
volum de maximum 10 pagini 
tehnoredactate pe calculator cu  
font de 14.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu o vechime de cel puțin 5 
ani în specialitatea postului, spe-
cialitate 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 speci-
alist).
 Persoanele sancționate în ul-
timii 2 ani de unitățile la care au 
fost angajate sau de Colegiul Me-
dicilor din România, precum și 
cele cărora le-a încetat contractul 
de administrare în condițiile sta-
bilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu 
pot participa la concurs.
 Concursul sau examenul va 
consta în următoarele probe: in-
terviu – 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 do-
meniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare și legis-
lația secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba prac-
tică se susține pe baza metodo-
logiei 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 publica-
rea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la tel.: 0231.610.179.

SPITALUL MUNICIPAL 
„ANTON CINCU” TECUCI 
(JUDEȚUL GALAȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioa-
re, următoarele posturi:

 n un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea ORL la Comparti-
mentul ORL;
 n un post cu normă întreagă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Chirurgie generală la 
Secția Chirurgie generală;
 n un post cu normă întreagă 
de medic specialist confirmat în 
specialitatea Diabet zaharat, nu-
triție și boli metabolice la Cabine-
tul de Diabet și boli de nutriție.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează postul pentru care dorește 
să concureze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și certificatul de specia-
list sau primar pentru medici, me-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 
adeverință de confirmare în gra-
dul profesional pentru biologi, 
biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de 
membru al organizației profesio-
nale 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, republica-
tă, 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 pos-
tul pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate 
în termen de valabilitate, copia 
actelor de stare civilă (naștere, 
căsătorie).
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la sediul spitalului.
 Documentele în copie se pre-
zintă însoțite de actele originale 
pentru conformitate. Documente-
le 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 secretariatul spitalului, în ter-

men de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de 
la publicarea în „Viața medicală”.
 Bibliografia, tematica și in-
formații suplimentare se pot ob-
ține la tel.: 0236.811.608, Biroul 
RUNOS, sau pe site-ul spitalului: 
www.spitaltecuci.com

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” 
FOCȘANI (JUDEȚUL VRANCEA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 184 din 
Legea nr. 95/2006, următoarele 
funcții:
 n șef Secția Medicină internă;
 n șef Secția Obstetrică-gine-
cologie;
 n șef Secția ATI;
 n șef Secția Pediatrie;
 n șef Secția Neurologie;
 n șef Secția Ortopedie și trau-
matologie;
 n șef Secția Cardiologie;
 n șef Secția Psihiatrie;
 n șef Secția Pneumologie;
 n șef Serviciul Anatomie pa-
tologică;
 n șef Serviciul Prevenire a in-
fecțiilor asociate asistenței medi-
cale;
 n șef Laborator Radiologie și 
imagistică medicală.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se mențio-
nează funcția pentru care dorește 
să candideze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de studii;
 c) adeverință din care să reia-
să confirmarea în gradul profesio-
nal;
 d) acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr. 2 la normele menți-
onate;
 e) declarație pe propria răs-
pundere a candidatului, din care 
să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte ce-l fac incom-
patibil cu funcția pentru care do-
rește să concureze;
 f) declarație pe propria răs-
pundere 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 Medi-
cilor din România;
 i) copie xerox a autorizației de 
liberă practică sau a certificatului 
de membru al Colegiului Medici-
lor 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/
serviciului/laboratorului;
 l) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 La concurs se pot prezenta 
medici cu o vechime de cel puțin 5 
ani în specialitatea postului, spe-
cialitate 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 speci-
alist).
 Persoanele sancționate în ul-
timii 2 ani de unitățile la care au 
fost angajate sau de Colegiul Me-
dicilor din România, precum și 
cele cărora le-a încetat contractul 
de administrare în condițiile sta-
bilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu 
pot participa la concurs.
 Concursul sau examenul va 
consta în următoarele probe: in-
terviu – 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 do-
meniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare și legis-
lația secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba prac-
tică se susține pe baza metodo-
logiei 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 publica-
rea în „Viața medicală”.


