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Posturi scoase la concurs
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu se ală în stare de
incompatibilitate;
g) certiicat 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 (în situația în care
persoana sancționată contestă
conform legii sancțiunea aplicată
ie de unitatea angajatoare, ie de
Colegiul Medicilor din România,
se prezintă un document, certiicat de grefă, emis de instanța judecătorească competentă, din care
să reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu privire la sancțiunea aplicată);
i) copie a certiicatului de
membru al Colegiului Medicilor
din România cu viza pe anul în
curs și certiicat malpraxis;
j) copie carte de identitate,
certiicat de naștere, certiicat de
căsătorie, după caz;
k) copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverință care să
ateste conirmarea în specialitate
și vechimea în specialitate;
l) un proiect de management
privind evoluția viitoare a secției;
m) chitanță de plată a taxei de
concurs în valoare de 200 de lei.
În secțiile universitare clinice,
laboratoarele clinice și serviciile medicale clinice, funcția de șef
de secție, șef de laborator și șef de
serviciu medical se ocupă de către
un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani
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în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt conirmați prin
ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data conirmării 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 ultimii 2 ani 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. În situația
în care persoanele sancționate în
ultimii 2 ani de către unitățile la
care au fost angajate sau de către
Colegiul Medicilor din România
contestă conform legii sancțiunea, interdicția prevăzută mai sus
produce efecte de la data la care
hotărârea judecătorească rămâne
deinitivă.
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 modiicările 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 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, bibliograia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului se
publică pe site-ul: http://www.
recuperarecopii.ro/ la secțiunea
Spital > Administrare spital > Concursuri > 2022, se aișează la sediul
unității și se pot obține la tel.:
021.460.02.32, int. 112.
REPUBLICARE
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ DOLJ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modiicările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
în specialitatea Igienă în cadrul
Compartimentului de Evaluarea
factorilor de risc din mediul de
viață și muncă – Colectiv Igiena
mediului și programe de sănătate
în relația cu mediul.
La concurs se pot prezenta
medici cu drept de liberă practică,
specialiști sau primari conirmați
în specialitatea respectivă, rezidenți alați 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 certiicatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de conirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certiicatului 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
dintre 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 modiicările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certiicat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere izic 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 i aișată la sediul instituției.
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 .
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ
JUDEȚEAN SIBIU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modiicările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
specialist conirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul
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Compartimentului de Asistență
medicală de urgență și transport
medical asistat –Substația Mediaș.
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 adeverința/certiicatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de conirmare
în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certiicatului 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
dintre 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 modiicările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să candideze;
g) certiicat medical format A5
din care să rezulte că este apt din
punct de vedere izic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) cazierul judiciar;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind
schimbarea numelui (certiicat de

