Posturi scoase la concurs
UNITATEA MILITARĂ 02145
CONSTANȚA din cadrul
Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările
și modificările ulterioare, ale H.G.
nr. 286/2011 și ale Ord. ministrului
Apărării Naționale nr. M 68/2015,
un post cu normă întreagă de medic
stomatolog cu drept de liberă practică la Cabinetul de medicină dentară – personal civil contractual.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează
postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la selecție – document tipizat;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în
termen de valabilitate;
d) certificat de cazier judiciar,
cu respectarea H.G. nr. 286/2011,
Anexa, art. 3, lit. g);
e) copie xerox de pe diploma de
licență;
f) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu
viza pe anul în curs;
g) copia poliței de asigurare
malpraxis;
h) 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;
i) adeverință/certificat medical
din care să rezulte antecedentele
medicale patologice și faptul că este
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru postul pentru care
candidează, cu respectarea H.G. nr.
286/2011, Anexa, art. 3, lit. e);
j) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa
nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
k) chitanță de plată a taxei de
concurs;
l) copie de pe carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele
care atestă vechimea în muncă,
în meserie și/sau în specialitatea
studiilor.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), h) și j) sunt valabile trei luni și
se depun la dosar în termen de valabilitate. Documentele tipizate se
asigură candidaților prin grija unității, se completează de candidați și
se depun la dosar în termenul legal,
cu excepția fișei de examinare medicală. Documentele se prezintă și în
original și se restituie după certificarea copiilor.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic stomatolog cu drept de liberă practică,
postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Condițiile generale și specifice
vor fi afișate la sediul unității.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul U.M. 02145 Constanța, bd.
1 Mai nr. 19, Constanța, cod poștal
900123, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, în zilele lucrătoare, în intervalul 08,00–15,00.
În perioada de 5 zile lucrătoare
de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor se va face verificarea condițiilor de participare la
preselecție și se pot completa dosarele incomplete.
Rezultatul selecției se va afișa
la sediul unității în termen de 24 de
ore de la expirarea perioadei de selecție a dosarelor.
Contestațiile privind dosarele
respinse se adresează comandantului unității în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului
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selecției, cu termen de soluționare
de 2 zile lucrătoare de la depunere.
Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea în „Viața medicală”,
la o dată anunțată ulterior.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0241.586.600, int. 202.

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 al spitalului cu sediul în Arad, str. Andrenyi
Karoly nr. 2-4, tel.: 0357.407.200,
int. 277.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ARAD
(JUDEȚUL ARAD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările și
modificările ulterioare, următoarele
posturi:
• patru posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în
specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Secția clinică ATI I;
• trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în
specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Secția clinică ATI II;
• un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă, cu competență în Ecografie
generală, la Compartimentul ATI
Obstetrică-ginecologie;
• un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția clinică
Psihiatrie.
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,
precum și a certificatului de competență în ecografie generală în cazul
postului la care se solicită competențe suplimentare;
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) certificat de integritate comportamentală conform Legii nr.
118/2019 privind Registrul național
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,
de exploatare a unor persoane sau
asupra minorilor, precum și pentru
completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea
Sistemului național de Date Genetice Judiciare;
i) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei și se achită la casieria spitalului
(orar casierie: luni–joi: 08,00–11,00
și 13,30–15,00, vineri: 08,00–10,00
și 13,30–15,00, în ultima zi lucrătoare din lună programul este de la
08,00–9,30).
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
pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul spitalului, Serviciul RUNOS,
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar

SANATORIUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD
(JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările și
modificările ulterioare, un post cu
jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie în cadrul Compartimentului CPIAAM.
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 afișată la avizierul unității și pe site-ul:
www.sanatoriulbrad.ro.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, str. Măgura nr. 25,
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 Resurse Umane-Juridic,
tel.: 0254.611.050, int. 223.
SANATORIUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD
(JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu
prevederile art. 185 din Legea nr.
95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele funcții:
• șef Secția Pneumologie I;
• șef Secția Pneumologie II.
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 200 de
lei.
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) din Ord. m.s. nr.
1.406/2006, sau cele care au împlinit
vârsta de pensionare conform legii,
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.
Tematica și bibliografia de concurs vor fi postate pe site-ul unității: http://www.smii-brad.ro.
Înscrierile la concurs se fac
la sediul unității, str. Măgura nr.
25, 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 RUNOS-Juridic, tel.:
0254.611.050, int. 223.
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI
(JUDEȚUL BOTOȘANI)
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 Pneumologie în cadrul Cabinetului de Pneumologie din Ambulatoriu.
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 adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare
în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
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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 afișată
la sediul spitalului.
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.: 0231.613.240.
REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI
(JUDEȚUL BOTOȘANI)
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 Cardiologie;
• un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea ATI;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Reumatologie.
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

