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VIĂŢÂ MEBICÂLĂ

mmm scoase la concurs

Hi, 39 ♦ 29 septembrie 2017

SPITALUL MUNICIPAL
„DR. EUGEN NICOARĂ”
REGHIN
(JUDEŢUL MUREŞ)
’ scoate la
CONCURS
iii conformitate cu prevederile Ord, m.s.p. nr,
1,406/2006, coroboţat cu prevederile art, 184
din L*gea nr, 95/2006* funcţia de şef Secţia Boli
Infect ¡oase*
Dosarul de înscriere la concurs va'cuprinde
următoarele acte;
• cerere În carc se m enţionează funcţia pen
tru Care doreşte sâ candideze;
• copie xerox de pe diploma de studii;
• adeverinţă din care să reiasă confirmarea în
gradul profesional:
• acte doveditoare pentru calcularea puncta
jului prevăzut în Anexa nr, 2 la normele menţio
nate;
• declaraţie pe propria răspundere a candida
tului, din care să rezulte că nu a fost condatunat
penal pentru fapte ee-1 fac incompatibil cu func
ţia pentru care doreşte să concureze;
• declaraţie pe propria răspundere a candida
tului, din care să rezulte ch nu se află in stare de
incom patibilitate:
• certificat privind starea de sănătate;
• dovedă/aefeverinţă din ra re să rezulte câ In
ultim ii 2 ani n u a fost sancţionat de conducerea
unităţilor în. care şi-a desfăşurat activitatea sau
de Colegiul Medicilor di n România;
• copie xerox a autorizaţiei de liberă practică
sau a certificatului de membru al Colegiului Me
dicilor din România;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste confirmarea în speciali
tate şi vechim ea în specialitate:
• un proiect de management privind evoluţia
viitoare ii secţiei;
• chitanţă de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de iei şl se va
achita la casieria spitalului,
La concurs se pot prezenta medici x u o ve
chim e deccJ puţin 5 ani in specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent şi în
care sunt confirmaţi prin ordin al m,s,p, (vechi
mea in specialitate decurge de la data confirmării
şi mcad ră rii ca medic special ist).
Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de
unităţile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum şt cele cărora le-a
încetat contractul de adnijrtistnire in condiţiile
stabilite la art,S , lit.b), c) sau d) nu pot participa
la concurs,
Concursul sau examenul va consta în urmă
toarele probe; interviu - susţinerea proiectului
de managem ent, probă scrisă, probă clinică sau
practică.
Proba scrisă a concursului se susţine după
subiecte din Legea nr, 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completări
le uiterinare şi legislaţia secundară aferenta.
Proba clinică sau proba practică se susţine pe
baza metodologiei stabilite pentru obţinerea ti
tlului de medic specialist,
înscrierile Ia concurs se fac la sediul unităţii,
în term en cît? 15 zile de la apariţia acestui anunţ,
iar concursul se organizează după 30 de zile de la
publica rea în „Viaţa medicală*.
Reiaţii suplim entare se pot obţine la tel.:
026S * 5 U J.6 J/I5 l.

SPITALUL DE PSIHIATRIE
TITAN „DR. CONSTANTIN
GORGOS” BUCUREŞTI
scoate la
CONCURS
în conform itate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, Cu completările şi modificările ulte
rioare* un post de medic specialist confirmat în
specialitatea Neurologie pediatrică la Staţionarul
de zi copii,
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
urm ătoarele acte;
• cerere în care se m enţionează postul pen
tru ca re do reşte să concu reze:
• copie xerox de pe diploma de medic şl ade
veri nţâ/cert ¡ficat de confirmare în gradul profesi
onal;
• copie a certificatului de membru:,i] orga
nizaţiei profesio note cu viza pe aiui) în curs;
• dovada/inscrisul din care să rezulte cn nu
¡-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute ia
art, 455 alin. (1) llt, e) sau f), la art, S4Lalin. ¿1)
IU, d) ori c), respectiv la act. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr, 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată* cu modificările
ulterioare;
• acte doveditoare pentru calcularea puncta
jului prevăzut în Anexa nr* 3 la ordin;
• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulre că este
apt din punct de vedere fi2 ic şi neuropsihlc pen
tru exercitarea activităţii pentru postul pentru
ca re ca militează;
• chitanţă de plată ţi taxei de concurs;
• copia actului de identitate în term en de va
labilitate,
Taxa de concurs e ste de ISO de lei.
Tematica de concurs este cea pentru exame
nul de medic specialist,
înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii,
în term en de 15 zile calendaristice de la apariţia
acestui anunţ, iar concursul se orga Frizează în pe
rioada cuprinsă în tre 51 şi 90 de zile de la publi
carea în HViaţa med leală”,

SPITALUL ORĂŞENESC
„REGELE CAROLI”
COSTESTI
(JUDEŢUL ÂRGEŞ)
scoate la
CONCURS
în conform itate cu prevederile Ord. m;s. nr.
$69/2015, cu com pletările şi modificările
ulterioare, un post de medic specialist confirmat
în specialitatea Chirurgie generală la
Compartimentul Chirurgie generala.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următori rele acte:
• cerere in care se m enţionează postul pen
tru ca re doreşte să concureze;

• copie xerox de pe diploma de medic şi ade
veri nţâ/certifjeat de confirmare în gradul profesi
onal;
• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
• dovada/înscrisul din care să rezulte câ nu
i-it fost aplicata una din sancţiunile prevăzute la
art. 455 alin, (1) lic. e> sau f), in art* 541 ai in, (l)
Itt, d) ori e), respectiv la art, 628 alin. (I) lit, d)
sau e) din Legea nr* 95/2006 privind reforma in
domeniul sănătăţii, republicată* cu modificările
ulterioare;
• acte doveditoare pentru calcularea puncta
jului prevăzut in Anexa nr, 3 la ordin;
« cazierul judiciar;
• certificat medical din care să iezuite că este
apt din punct de vedere fizic şi neuropsihlc pen
tru exercitarea activităţii pentru postu! pentru
care candidează;

• chita nţ ii de plată a taxei <Je concurs;
• copia act ului de identitat e în terme n de va labilitate,
Taxa de concurs este de ISO de lei,
înscrierile Ja concurs se Jac la sediul unităţii,
Biroul RUNOS, in term en de 15 zile caîendarist ice
de Ea apariţia acestui anunţ. Iar concursul $c orga
nizează în perioada cuprinsă intre 31 şi 90 de zile
de la publicarea în „Viaţa medicală*,
Tematica, bibliografia de concurs şi alte rela
ţii suplimentare se pot obţine la Bl rotii RUNOS*
tel.: 0248.67.35,50.

SERVICIUL DE
AMBULANTĂ JUDEŢEAN
BIHOR
scoate la
CONCURS
in conformitate cu prevederile Ord. m.s, nr,
S69/201S* cu completările şi modificările ulte
rioare* un post do medic specialist confirmat in
specialitatea Medicină de familie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
• cerere în care se menţionează postul pen
tru care doreşte sâ co iteu reze;
• copie xerox de pe diploma de medic şl adeverinţâ/cortificat de confirmare in gradul profesi
onal;
• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul In curs;
• dgvada/tnscrlsui din care să rezulte că nu
i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la
art, 455 alin. (i) lit. e) sau f), le act. 541 alin. (i)
lit, d) ori e)* respectiv la art. 62$ alin, (I) lit, d)
sau e) din 3-egea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
ulterioare;
• acte doveditoare ¡icnţru calcularea puncta
jului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;
• cazierul judiciar;
• certificat meditai din tare să rezulte că este
apt din punct de vedere fizic şi neuropsihlc pen
tru exercitarea activităţii pentru postul pentru
care candidează;
• chitanţă de pistă a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în termen de va
labil Etate.
Taxa de concurs este de ISO de lei şi se achită
la casieria spitalului.
Tematica şi bibliografia de concurs sunt cele
pentru examenul de medic specialist* postate pe
sîte-ulM S: w w .nrc.rola rubrica: SpecteliştVExamene şi concursuri naţionale.
înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii,
str, Sucevei nr, 24, în term en de 15 zile calendaris
tice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se
organizează in perioada cuprinsă Intre 3 Lşi 90 de
zile dc la publicarea în „Viaţa medicală*1*
Relaţii suplimentare se poc obţine la tel*:
0259.41*13.13* Int- 215.

REPUBLICARE

SPITALUL JUDEŢEAN
DE URGENTĂ
PIATRA NEAMŢ
(JUDEŢUL NEAMŢ)
scoate ]a
1
CONCURS
in conformitate cu prevederile Ord. rn.&. nr,
369/203 5, cu completările şi modificările ulteri
oare, următoarele posturi:
* un post de medic în specialitatea Ortopedie
şi traumatologie Ia Secţia Ortopedie şi traumato
logie;
* un post de medic în specialitatea Psihiatrie
la Secţia Psihiatrie;
■ un ppst de medic în specialitatea Obstetrica-ginecologie la Secţia Obstetrica-ginecologie;
* un post de medic în specialitatea Epidemi
ologie la Compartimentul Prevenire şi control al
infecţiilor ¡nosocomiale;
■ un post de medic în specialitatea Medicină
sportivă la Cabinetul de Medicină sportivă;
■ un post efe medic în specialitatea Neurochi
rurgie la Compartimentul Neurochiruigie;
■ dotfă posturi de medic în specialitatea Radioiagie-iniaţpstică medicală pentru Laboratorul
dc Radiologie şl Imagistică;
■ două posturi do medic în specialitatea ATI
la Secţia ATI;
* două posturi de medic în specialitatea Dia
bet zaharat, nutriţie şi boit metabolice la Cabine
tul de Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de
liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi
în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi în ul
timii] an de pregătire în specialitatea în care se
publică postu E,
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
* cerere in care se menţionează postul pen
tru care doreşte să concureze;
* copie xerox de pe diploma de medic şi ade
veri nţă/certificat de confirmare în gradul profesi
onal;
* copte o cerţi ficatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
* dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la
sui. 455 alin. (1) itt. o) sau f)> ia art. 541 alin, (l)
ljt, d) ori e)* respectiv ia art. 628 alin. (l) Irt. d)
sau e) din Legea nr. 9S/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
ulterioare;
* acte doveditoare pentru calcularea puncta
jului, prevăzut in Anexa nr, 5 la ordin;

• cazierul judiciar;
• certificat medical din care sa rezulte că este
apt din punct de vedere faic şi neuropsihic pen
tru exercitarea activităţii pentru postul pentru
care candidează;
• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în term en de va
labilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei,
Tematica de concurs este cea pentru exame
nul de medic specialist,
înscrierile la concurs se fac la sediu! unităţii,
In term en de 15 zile calendaristice dc la apariţia
acestui anunţ* iar concursul se organizează In pe
rioada cuprinsa Între 31 şi 90 de zile de la publi
carea In „Viaţa medicală1’.
Relaţii suplimentare se pot obţine ia tel.;
0233,21.46.25 sau 0233,21,93.30, int. 108*

SPITALUL CLINIC
JUDEŢEAN MUREŞ
* scoate !a
f
CONCURS
in conformitate cu prevederile Ord, m.s, nr,
S69/201S, cu completările şj modificările ul
terioare, un post de medic rezident ultimul an
confirmat în spectelitateaNeonatologlc Ia Secţia
Neonatologie,
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoareleacte:
• cerere Ut care se menţionează postul pen
tru care doreşte să concureze;
• copie xerox de pe diploma de medic şi ndeveriuţă/ceatifieat de confirmare în gradul profesi
onal;
• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
• dcvada/înscrisul din care să rezulte câ nu
i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la
nrt. 455 afin. (J) lit. <?) sau O. la art, 541 alin, (1)
lit. d) ori e), respectiv la ait. 62$ alin. (î) IU. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, Fepubîieatâ* cu modificările
ulterioare;
• acte doveditoare petri tu calcularea puncta
jului prevăzut în Anexa nr* 3 ia ordin;
• cazie ru l j ud tria t;
• certificat medical din care sâ rezulte că este
apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pen
tru exercitarea activităţii pentru postu] pentru
care candidează;
• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în term en de va
labilitate.
Taxa de concurs este de 150 de iei şi se achită
la casieria spitalului.
Tematica de concurs este cea pentru exame
nul de medic specialist,
înscrierile te concurs se fac la sediul unităţii*
în term en de 35 zile calendaristice dc la apariţia
acestui anunţ, iar concursul se organizează în pe
rioada cuprinsă intre 31 şt 90 de zile dc la publi
carea in „Viaţa medicală”,
Relaţii suplimentare se pot obţine te Serviciul
RUNOS, tel,; 0771.762,014,

SPITALUL UNIVERSITAR
DE URGENŢĂ BUCUREŞTI
scoate te
*
CONCURS
in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
$69/2015* cu completările şi modificările ulteri
oare, următoarele posturi:
» două posturi de medic rezident ultimul an
confirmat in specialitatea Medicină de urgenţă la
Unitatea Primiri Urgenţe;
• un post do medic specialist confirmat în
specialitatea ORI* ia Compartimentul ORL.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
• cerere în care se menţionează postul pen
tru care doreşte să concureze;
• copie xerox de pe diploma de medic şi ade
veri nfă/certi ficat de confirma re în gradul profesi
onal;
• copie y certificatului de membru ai orga
nizaţie] profesionale c u m a pe anui în curs;
• dovadfl/rnscrîsul dîn care să rezulte câ nu
l-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la
art. 455 alin* (O Ut, c) sau f)> art. 541
{!)
lit, d) ori e), respectiv te art, 628 a!|n. (1) lit, d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
ulterioare;
• acte doveditoare pentru calcularea puncta
jului prevăzut In Anexa nr. 3 te ordin;
• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că este
apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pen
tru exercitarea activităţii pentru postul pentru
care candidează;
• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate in term en de va
labilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru exame
nul de medic specialist,
înscrierile te concurs se fac la sediul unităţii*
în term en de 15 zile calendaristice de la apariţia
acestui anunţ* ¡ar concursul se organizează In pe
rioada cuprinsă intre 3] şj 90 de zile de la publi
carea în „Viaţa medicală".

REPUBLICARE

SPITALUL ORĂŞENESC
BUHUSI
(JUDEŢUL BACĂU)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m,s. nr,
869/2015, cu completările şi modificările ulteri
oare, următoarele posturi;
« un post de medic în specialitatea Urologie;
■ un post de medic irt specialitatea Boli infecţioasc;
■ un post de medic in specialitatea Oftalmo
logie;
N două posturi de medic în specialitatea Pe
diatrie;
* un post de medic în specialitatea Recupera
re, medicină fizică şl balneologie;
* un post de medic în specialitatea Cardiolo
gie;
* un post de m ed)cin specialitatea ORL;
■ un post de medic în specialitatea Radlologie-imagistică medicală,

La concurs se pot prezenta medici cu drept de
literă practică, specialişti sau primari confirmaţi
In specialitatea resiiectivi, rezidenţi aflaţi în ul
timul an de pregătire în specialitatea în care se
publică postul.
Dosarul de înscriere Iu concurs va cuprinde
următoarele acte:
• cerere în care se menţionează postul pen
tru care doreşte sâ concureze;
• copie xerox de pe diplome de medic ?i adeverinţă/certifieat de confirmare în gradul profesi
onal;
• copie a certificatului de tneinbm al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe amil în curs;
• dovada/mscrisuJ din care să rezulte că nu
i,-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la
art. 455 alin, (1) lit, e) sau f), la art, £41 alin. (1)
lit. d) ori e), respectiv la art, 628 alin, (1) llt. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
ulterioare;
• acte doveditoare pentru calcularea puncta
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
• cazierul judiciar;
• certificat medicaJ din care sâ rezulte câ este
apt din punct de vedete fizic şt neuropsihic pen
tru exercitarea activităţii pentTu postul pentru
care candidează;
• chitanţă de plată a taxei <ie concurs;
• copia actului de identitate In termen de va
labilitate;
• copie a carnetului de muncă sau adeverinţă
clin care să reiasă vechimea în muncă şl în specia
litate.
Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită
ia sediul spitalului.
Tematica de concurs este cea pentru exame
nul de medic specialist.
înscrierile te concurs se fac la sediul unităţii*
în term en de 15 zile calendaristice de la apariţia
acestui anunţ, iar concursul se organizează in pe
rioada cuprinsă între 31 şi 90 de zfle de Ea publi
carea în „Viaţa medicală".
Relaţii suplimentare se pot obţine te Bi
roul RUNOS* tel,: 0234.26.22.20, int, 106 sau
07 61.100.942.

SPITALUL ORĂŞENESC
BUHUSl’
(JUDEŢUL BACĂU)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord, m.s, nr.
869/20) 5* cu completările şi modificările ulte
rioare, un post de medic specialist confirmat în
specialitatea ATI,
Dosarul de înscriere te concurs va cuprinde
următoarele acte:
• cerere In care se menţionează postul pen
tru care doreşte să concureze;
• copie xerox de pe diploma de medic şt adeverinţă/certifîcat de confirmare in gradul profesi
onal;
• copie a certificatului tle membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
• riovada/înscrisul dîn care sa rezulte că nu
La fost aplecată cma din sancţiunile prevăzute te
art. 455 alirj. (I) lit, e) sau f), ia art. S4I alin, (!)
lit, d) ori e)> respectiv te nrt* 628 alin, (1) lit. d)
sau e) dtn Legea nr. 95/2006 privind refonna în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
ulterioare;
• acte doveditoare pentru calcularea puncta
jului prevăzut in Anexa nr.3 la ordin;
• cazierul judiciar;
• certificat medical din care sâ rezulte că este
apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pen^
ţru exercitarea activităţii pentru postul pentru
care candidează;
• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de Identitate în termen de va
labilitate;
• copia carnetului de muncă sau adeverinţă
din care să reiasă vechimea în muncă şi in specia
litate.
Taxa de concurs este de 150 de lej şi se achita
te casieria spitalului.
Tematica de concurs este cea pentru exame
nul de modic specialist.
înscrierile la concurs se fac te sediul spitalu
lui* în, term en de 15 2 Îlc calendaristice de la apa
riţia acestui anunţ, iar concursul se organizează
în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la
publicarea în ^Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine te Bi
roul RUNOS* tel.: 0234.26.22.20> Int. 106 sau
0761,100,942,

SPITALUL CLINIC
DE PSIHIATRIE ŞI
NEUROLOGIE BRAŞOV
scoate te
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord, m.s. nr.
869/203 5, cu completările şi modificările ulte
rioare, un post de medic specialist confirmat
in sjieriafitatea Neurologie la Secţia clinica
Neurologie I*
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele actei
• cerere in care se menţionează postul pen
tru care doreşte sa concureze;
• copie xerox de pe diploma de medic şî adeverinţâ/certificat de confirmare în gradul profesi
onal;
• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
• dovadă/lnscrisul din care să rezulte că nu
i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute te
art, 455 alin. (1) lit, e) sau f), te art- 541 alin. (1)
lit, d) ori e)* respectiv 1a art. 62$ alin, (2) lit. d)
sau e) din Legea m\ 95/2006 privind reforma io
domeniul sănătăţii, republicată* cu modificările
ulterioare;
• acte doveditoare pentru calcularea puncta
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
• cazierul judiciar;
• certificat medical din care sâ rezulte că este
apt din punct de vedere fizic şi neuropsiiiic pen
tru exercitarea activităţii pentru postul pentru
cate candidează;
• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate in term en de va
labilitate.
Taxa de concurs este de ISO de lei şi se va
achita te casieria unităţii.

Tematica de concurs este cea pentru exame
nul de medic specialist,
înscrierile te concurs se fac la sediul unităţii*
tu term en de 15 zile calendaristice de Ea apariţia
acestui anunţ* iar concursul se organizează in pe
rioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de ta publi
carea în „Viaţa medicală”,
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul
RUNOS, tel,: 026$, 5 1,14,8 ¡,¡[«*115.

SPITALUL GENERAL CF
GALAŢI
scoate te
CONCURS
In conformitate cu prevederile Ord, m.s, nr,
869/2015, cu completările şi modificările ul
terioare, un post de medic rezident ultimul an
confirmat în specialitatea Anatomie patologică
ia Serviciul Anatomie patologică.
Dosarul de înscriere ia concurs va cuprinde
următoarele acte:
• cerere în care se menţionează postul pen
tru care doreşte sâ concureze:
• copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat (te confirmare în gradul profesi
onal;
• copie a certificatului de membru al orga
nizaţiei j>rofesionate cu viza pe anul în curs;
• dovada/inscri3i.il din care sâ rezulte că nu
t-a fast aplicată una din sancţiunile prevăzute te
art. 455 alin, (i) lit. e) sau Ot te art, 541 alin, (1)
lit, d) ori e), respectiv te art, 628 alin, (I) ljt. d)
sau e) din Legea nr, 95/2006 privind reforma in
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
ulterioare;
• acte doveditoare pentru calcularea puncta
jului prevăzut In Anexa nr, 3 la ordin;
• cazierul judiciar;
• certificat medical din care să rezulte că este
apt din punct de vedere fizic şl neuropsihic pen
tru exercitarea activităţii pentru postul pentru
care candidează;
• chitanţă de plată a taxei de concurs;
• copia actului de identitate în tetraen de va
labilitate.
Taxa dc concurs este de 150 (te iei şj $e va
achita la casieria unităţii.
Tematica şl bibliografia de concurs sunt cele
pentru examenul de medic specialist.
înscrierile 3a concurs sc tec la sediul unităţii*
In term en de 15 zile calendaristice de te apariţia
acestui anunţ, iar concursul se organizează în pe
rioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de ta publi
carea în „Viaţa medicală",
Relaţii suplimentare se pot obţine te Servi
ciul RUNOS* tel.: 0236.46,07,95; 0236.47.57*6$:
023 S.47,57.64, Jnt. 104*

SPITALUL MUNICIPAL
GHEORGHENI
(JUDEŢUL HARGHITA)
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p, nr.
1,406/2006, coroborat cn prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006,
funcţia de şef Secţia Obstetrica-ginecologie,
Uosaruî de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
• cerere în carc se menţionează funcţia pen
tru care doreşte sâ candideze;
• copie xerox de pe diploma de studii;
« adeverinţă di n care să reiasă confirma rea In
gradul profesional;
• acte doveditoare pentru calcularea puncta
jului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menţio
nate;
• declaraţie pe propria răspundere a candida
tului* din care sâ rezulte ca nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu func
ţia pentru care doreşte să concureze;
• declaraţie pe propria răspu ndere a ca nd [da
tului, din care să rezulte câ nu se află în stare de
incompatibilitate;
• certificat privind starea de sănătate;
• dovadă/adeverinţă din care sâ rezulte câ în
uJtlmii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea
unităţilor în care şî-a desfăşurat activitatea sau
de Colegiul Medicilor din Romania;
• copie xerox a autorizaţiei de liberă practică
sau a certificatului de membru a! Colegiului Me
dicilor din România;
• copîa carnetului de muncă sau, după caz* o
adeverinţă care să ateste confirmarea In speciali
tate şi vechimea în specialitate;
• un proiect de managem ent privind evoluţia
viitoare a secţiei;
• chitanţă de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de ISO de lei şl se va
achita Ea sediul spitalului,
La concurs se pot prezenta medici cu o ve
chime dc ccl puţin 5 ani în specialitatea postului»
specialitate pe care o practică în mod curent şi In
care sunt confirmaţi prin ordin al m,s,p* {vechi
mea în specialitate decurge de la data confirmării
şi încadrării ca medic sjiecialist).
Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de
unităţile Ta care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum şî cele cărora le-a
încetat contractul de adm inistrare in condiţiile
stabilite te art, 5* lit.b), c) sau d) nu pot participa
la concurs.
Concursul sau examenul va consta în urmă
toarele probe: interviu - susţinerea proiectului
de management* probă scrisă, probă clinică sau
practică.
Proba scrisă a concursului se susţine după
subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completări
le ulterioare şi legislaţia secundară aferentă,
Proba clinică sau proba practică se susţine pe
baza metodologiei stabilite pentru obţinerea ti
tlului de medic specialist.
înscrierile te concurs se fac la sediul unităţii,
bd. Lacu Roşu nn 16* Biroul RUNOS, in termen de
15 zile de la apariţia acestui anunţ, iar concursul
se organizează după 30 de site de Ea publicarea în
„Viaţa medicală*.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.:
0266,36.40,08, im* 1024,

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
S P I T A L U L G E N E R A L C. F. G A L A Ţ I
Str. Alexandru Moruzzi Nr. 5-7
CF: 3 1 2 7 3 2 8

Secretariat(tel/fax): 0236/411613
Manager: 0236/460795 int 150
Centrala: 0236/ 460795,475764
E-mail: spitalcfgl@yahQo.com
Web: •www.spitalgeneralcfgalati.ro

/ 2017

VIZA
COLEGIUL MEDICILOR
// -Z .....
..... yiy

•ţ'k

Către,
COTIDIANUL „VIAŢA MEDICALĂ” BUCUREŞTI

V

Prin prezenta, vă rugăm să ne publicaţi în cotidianul dumneavoastră următorul anunţ:
„SPITALUL GENERAL CF GALAŢI scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S, nr. 869/2015
privind ocuparea următorului p o st:
-Spitalul Generai CF G alaţi:
-1 post medic rezident an IV specialitatea anatomie patologica - Serviciul de anatomie patologica
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
- cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze;

- copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul
profesional;
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile
prevăzute la art 447 alin. (1) lit e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic
pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;;
- dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat şi de Colegiul
Medicilor din România;
- copie xerox după autorizaţia de liberă practică;
- chitanţă de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 lei şi se va achita la casieria unităţii;
înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează
după 30 de zile de la publicarea în Cotidianul "Viaţa medicală" ,
Tematica si bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist in specialitatea
postului.
Relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S., tel: 0236/460795; 475768; 475764 in t 104”.
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