NR:11173/27.12.2019

A N U N Ţ

Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii
Dr.Nicolae Robanescu, scoate la concurs în conformitate cu prevederile
Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr.1406/2006, coroborat cu
prevederile art.184 din Legea nr.95/2006, functia de :
 Şef Laborator analize medicale.
Anunţul a
nr.52/27.12.2019.

apărut

în

publicaţia

,,Viaţa

Medicală’’

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menţionează funcţia pentru care doresc să
concureze;
 copie xerox de pe diploma de studii ;
 adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul
profesional;
 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa la prezentele norme ;
 declaraţie pe propria raspundere a candidatului, din care să
rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac
incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să
concureze;
 declaraţie pe propria raspundere a candidatului, din care sa
rezulte că nu se afla in stare de incompatibilitate;
 dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a
fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a
desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din
România (in situatia in care persoana sanctionata contesta








conform legii sanctiunea aplicata fie de unitatea angajatoare,
fie de Colegiul Medicilor din Romania, se prezinta un
document, certificat de grefa, emis de instanta judecatoreasca
competenta, din care sa reiasa existenta pe rolul instantei a
unui litigiu cu privire la sanctiunea aplicata);
certificat privind starea de sănătate;
copie certificat de membru al organizatiei profesionale cu viza
pe anul in curs si certificat malpraxis;
copie carte de identitate, certificat nastere, certificat casatorie
dupa caz);
copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa
ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;
un proiect de management privind evolutia viitoare a
laboratorului de analize medicale;
chitanţă de plată a taxei de concurs 200 lei;

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 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 medic specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de către unitățile la care au fost
angajate sau de către Colegiul Medicilor din Romania, precum și cele carora
le-a încetat contractul de administrare in ultimii 2 ani, în condiţiile stabilite
la art.5 lit.b), c) sau d) din Ordinul nr.1406/2006 nu pot participa la concurs.
In situatia in care persoanele sancționate în ultimii 2 ani de către unitățile la
care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din Romania contesta
conform legii sanctiunea, interdictia prevazuta mai sus produce efecte de la
data la care hotararea judecatoreasca ramane definitiva.
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 in 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.
Înscrierile la concurs se fac la sediul CNCRNC”Dr.Nicolae
Robanescu” din Strada Dumitru Minca, nr.44, Sector 4 până la data de
13.01.2020 (în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ), iar concursul
se va organiza între 31 si 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”.

Relații suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la
organizarea concursului se publică pe site-ul : http://www.recuperarecopii.ro/ și
se afișează la sediul unității si telefon 0214600232/112.
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