
SPITALUL ORĂȘENESC 
„DR. ALEXANDRU BORZA” 
ABRUD (JUDEȚUL ALBA) 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tările și modificările ulterioare un 
post cu normă întreagă de medic 
specialist confirmat în specialita-
tea Pediatrie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză 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 gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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, republicată, 
cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea 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.
 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 va-
labilitate.

 Tematica de concurs va fi afișa-
tă la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
„BAGDASAR-ARSENI” 
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile 
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pletările și modificările ulterioare, 
un post cu jumătate de normă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Urologie la Cabinetul de 
Urologie - Ambulatoriul integrat.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză 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 gradul 
profesional pentru biologi, biochi-
miști 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, republicată, 
cu modificările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea 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.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se va achita la casieria spita-
lului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 
se depun la dosar în termen de va-
labilitate.
 Pentru documentele solicitate 
în copie, candidații trebuie să pre-
zinte și actele originale, care vor 
fi verificate pentru conformitate 
de personalul Serviciului RUNOS, 
desemnat pentru înscrierea candi-
daților la concurs.
 Tematica și bibliografia de 
concurs sunt cele pentru exame-
nul de medic specialist în specia-
litatea postului, postate pe site-ul 
Ministerului Sănătății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția aces-
tui anunț, iar concursul se organi-
zează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la sediul spitalului, șos. 
Berceni nr. 12, sector 4 sau la tel.: 
021.334.30.25, int. 1121, 1122, 
1123 - Serviciul RUNOS.

SPITALUL CLINIC DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV 
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:
  șef Secția Pneumologie I 
Stejăriș;
  șef Secția Clinică Pneumolo-
gie II Stejăriș;
  șef Secția Pneumologie Co-
pii Stejăriș.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționea-
ză 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 cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 2 la normele menționa-
te;
 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 uni-
tăților în care și-a desfășurat acti-
vitatea sau de Colegiul Medicilor 
din România;
 h1) în situația prevăzută la art. 
1 alin. (6) Ordinul nr. 1406/2006, 
cu modificările și completările ul-
terioare, un document, certificat 
de grefă, emis de instanța judecă-
torească competentă, din care să 
reiasă existența pe rolul instanței 
a unui litigiu cu privire la sancțiu-
nea aplicată;
 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 150 de 
lei și se va achita la casieria spita-
lului.
 La înscriere candidații vor pre-
zenta și originalele actelor depuse 
în copie.
 În secțiile clinice funcția de șef 
secție/laborator/serviciu se ocupă 

de către un cadru didactic univer-
sitar medical.
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani 
în specialitatea postului, speciali-
tate pe care o practică în mod cu-
rent și în care sunt confirmați prin 
ordin al m.s.p. (vechimea în speci-
alitate decurge de la data confir-
mării și încadrării ca specialist).
 Persoanele sancționate în ulti-
mii 2 ani de unitățile la care au fost 
angajate sau de Colegiul Medicilor 
din România, precum și cele cărora 
le-a încetat contractul de adminis-
trare în condițiile stabilite la art. 5, 
lit. b), c) sau d) nu pot participa la 
concurs.
 Medicii care au împlinit vârsta 
standard de pensionare prevăzută 
de lege (67 de ani) nu pot partici-
pa la concursurile sau examenele 
pentru ocuparea funcției de șef de 
secție.
 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 legisla-
ția secundară aferentă.
 Proba clinică sau proba practi-
că se susține pe baza metodologiei 
stabilite pentru obținerea titlului 
de medic specialist.
 Tematica de concurs se afi-
șează la sediul spitalului, Aleea 
Dealul Spirii nr. 12 și pe site-ul  
acestuia: www.pneumologie.ro.
 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.: 0268.477.011, 
0268.477.263, int. 206 - comp.  
RUNOS.
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Anunţuri

Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală  
până la 31 ianuarie 2020

Ziarul tipărit*:  
180 lei   200 lei

Ziarul pdf:  
115 lei   129 lei

   Cum te abonezi:
•    Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează  

www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala
 sau
•    Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale  

(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii  
abonamentului (în contul  RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank;  
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070).  
Te vom contacta în cel mai scurt timp.

*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf.

Scanează QR codul pentru linkul de abonare


