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VIAȚA MEDICALĂ

POSTURI SCOASE LA CONCURS

Nr. 36 u 7 septembrie 2018

REPUBLICARE

ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ A
PENITENCIARELOR

instituţie subordonată Ministerului Justiţiei
scoate la
CONCURS
în conformitate cu art. 3, alin. (4) din Ordinul
m.s. nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2004 privind
Statutul funcţionarilor publici cu statut special
din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
instituție subordonată Ministerului Justiției, un
număr de 10 posturi vacante de medic, pentru
următoarele unităţi:
Penitenciarul Bacău:
– un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
Penitenciarul Codlea:
– un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
Penitenciarul Deva:
– un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
Penitenciarul Găești:
– un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul Nou:
– un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
Penitenciarul Slobozia:
– un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
Penitenciarul-Spital București Jilava:
– un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă;
Penitenciarul-Spital București Rahova:
– un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI;
Penitenciarul-Spital Constanța-Poarta Albă:
– un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
Penitenciarul-Spital Dej:
– un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
Pentru posturile de medic în specialitatea
Medicină generală/Medicină de familie la concurs se pot prezenta medici de Medicină generală cu drept de liberă practică, specialiști sau
primari confirmați în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie, rezidenți aflați în
ultimul an de pregătire.
Pentru posturile de medic în specialitatea
Medicină internă, ATI și Radiologie-imagistică
medicală 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.
Întrucât posturile scoase la concurs sunt de
ofiţer în sistemul penitenciar candidații trebuie
să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea
nr. 293/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în
România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime
prevăzute de lege;
d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt
apte din punct de vedere medical şi psihologic
pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au fost condamnate definitiv pentru
săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu au fost eliberate din motive imputabile
sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii
7 ani;
h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
societate;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică.
Candidaţii din sursă internă, în plus faţă de
condiţiile enumerate mai sus, trebuie să:
a) nu se afle în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate;
b) nu fi fost evaluaţi cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior
organizării concursului (pentru persoanele care
nu au fost evaluate în anul anterior organizării
concursului, se va avea în vedere ultima evaluare
anuală a performanţelor activităţii profesionale
individuale).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii
care a scos postul la concurs în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării anunţului, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă
între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Candidaţii vor depune la sediile unităţilor
care au posturile scoase la concurs, dosarul care
va conţine 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 Ordinul m.s. nr.
869/2015;
f) cazierul judiciar – pentru candidaţii din
sursă externă;
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 în cuantum de 150 lei
(doar pentru candidaţii din sursă externă) și se
achită la casieria unității care are postul scos la
concurs.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Posturile scoase la concurs fiind de ofiţer în
sistemul penitenciar, dosarele de candidat vor
mai cuprinde suplimentar faţă prevederile art. 6
din Ordinul m.s. nr. 869/2015 şi următoarele acte
specifice concursurilor de încadrare în sistemul
penitenciar:
a) copia certificatului de căsătorie (unde este
cazul);
b) curriculum vitae – model european, semnat şi datat pe fiecare pagină;
c) copia livretului militar, unde este cazul;
d) copia foii matricole a diplomei de studii;
e) copia carnetului de muncă sau adeverinţă

care să ateste locurile de muncă avute anterior,
funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi după caz
în specialitate;
f) declaraţia pe propria răspundere că nu a
fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică (se completează la unitate
cu ocazia înscrierii);
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a
fost eliberat din motive imputabile sau destituit
dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani şi că nu
a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea de
infracţiuni (se completează la unitate cu ocazia
înscrierii);
h) declaraţia pe propria răspundere că nu se
află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;
i) copia fişei de evaluare a performanţelor
profesionale din anul anterior organizării concursului sau pentru candidaţii care nu au fost
evaluaţi în anul anterior organizării concursului,
copie de pe ultima fişă de evaluare anuală a performanţelor profesionale – pentru candidaţii din
sursă internă.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite
de documentele originale şi se certifică, pentru
conformitate cu originalul, de către structura de
resurse umane din cadrul unităţii la care sunt
scoase posturile la concurs.
Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale (certificată pentru conformitate cu originalul), se eliberează la cerere de
către structura de resurse umane din unitatea în
care este încadrat funcţionarul public cu statut
special.
În cazul schimbării numelui, documentele
prevăzute mai sus se depun însoţite de documente care justifică acest lucru (copii ale certificatelor de naştere, căsătorie etc.).
Baremele medicale sunt cele stabilite prin
Ordinul nr. M. 55-107-2587/C-10357-210-496831 din 30 aprilie 2014.
Starea de sănătate va fi certificată în baza fişei medicale – pentru candidaţii din sursă externă sau adeverinţei medicale – pentru candidaţii
din sistemul penitenciar – funcţionari publici cu
statut special, eliberate conform metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al
ANP nr. 558 din 23.10.2015.
Anterior probelor de concurs, candidaţii vor
susţine testarea psihologică (taxa de testare psihologică este în valoare de 70 de lei, rezultatul
respins la testare psihologică este eliminatoriu).
Tematicile şi bibliografiile de concurs sunt
cele stabilite pentru examenul de medic specialist în specialităţile respective, postate pe site-ul
Ministerului Sănătăţii (www.ms.ro – Specialişti
– Concursuri – Examene şi concursuri naţionale – Tematica examenului de medic specialist în
specialitățile respective, postate pe site-ul MS
(www.ms.ro – Specialişti – Concursuri – Examene
şi concursuri naţionale – Tematica examenului
de medic specialist specialitatea medicină de familie, respectiv Tematica pentru ocupare de post
medici specialişti).
Informaţii suplimentare privind condiţiile şi
actele specifice pentru participarea la concurs se
pot obţine de la sediul unităţii care a scos postul la concurs, se vor afişa pe site-ul: anp.gov.ro
– Carieră – Concursuri funcţii execuţie – Concursuri în curs de derulare sau de la Administraţia
Naţională a Penitenciarelor – Direcţia de Supraveghere Medicală, tel.: 021.208.61.50, int. 27474.

UNITATEA MILITARĂ
01378 MURFATLAR

din cadrul Ministerului Apărării Naționale
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 Medicină de
familie (medic șef, asigurare medicală) – funcție
militară.
Candidații declarați „admis” în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în
corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru
militar în activitate, cu drepturile și obligațiile
care decurg din aceasta.
Condițiile generale pentru selecționarea
candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în
art. 1, alin. (1), lit. a)-i) din Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
1) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai
unei instituții de învățământ superior medical
acreditate în domeniul Medicină de familie;
2) să dețină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit
relementărilor în vigoare;
3) să fie confirmat ca medic în specialitatea
Medicină de familie, nu a fost sancționat și nu
se află sub efectul vreunei sancțiuni dintre cele
prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4) nivelul de acces la informații clasificate
este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris
al persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de
acces la informații clasificate sau a certificatului
de securitate, în situația în care va fi declarată
„admis”.
Candidații vor depune la sediul UM 01378
Murfatlar dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului UM 01378 Murfatlar – document
tipizat;
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 cu viza pe anul
în curs;
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 Ord. m.s. nr.
869/2015;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) adeverință eliberată de medicul de familie
din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul 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;
j) copia certificatului de naștere;
k) fișa de examinare medicală – document
tipizat;

l) fișa cu principalele date de stare civilă –
document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis, după
caz;
n) formular de bază – date personale – document tipizat;
o) acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obținerii
autorizației de acces la informații clasificate sau
a certificatului de securitate, corespunzător fișei
postului, în condițiile în care este declarată „admis” la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru
a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al
UM 01378 Murfatlar, iar documentele tipizate
se asigură candidaților prin grija structurii care
organizează selecția. Documentele prevăzute la
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la
dosar în termen de valabilitate.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea la concurs – se face la sediul
UM 01378 Murfatlar, str. General Vasile Milea
nr. 6, jud. Constanța, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț în „Viața
medicală”;
– selecția dosarelor de concurs se realizează
în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în
care candidații ale căror dosare sunt incomplete
le pot completa;
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii
condițiilor de participare la preselecție se afișează la sediul unității organizatoare în cel mult 24
de ore de la expirarea termenului pentru selecția
dosarelor de concurs;
– contestațiile privind dosarele respinse se
adresează, în termen de două zile lucrătoare din
momentul afișării rezultatului selecției, comandantului unității militare organizatoare;
– soluționarea contestațiilor – în termen de două zile lucrătoare de la depunerea
contestației;
– probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicare.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – trei probe eliminatorii de aptitudini ce se
vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost
declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma
desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului
vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile
generale și specifice pentru ocuparea postului,
locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica, precum și organizarea concursului se pot obține la sediul UM 01378 Murfatlar,
str. General Vasile Milea nr. 6, jud. Constanța și
pe site-ul: www.roaf.ro
Persoană de contact: Cristian Sterian, tel.:
0241.23.41.60, int. 210.

UNITATEA MILITARĂ
01737 TOPRAISAR

din cadrul Ministerului Apărării Naționale
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 Medicină de
familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate
în corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de
cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, conform Legii
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare. Gradul
maxim care poate fi obținut – maior.
Încadrarea postului vacant a fost aprobată
prin Memorandumul cu tema: „Aprobarea ocupării, prin concurs sau examen, a unor posturi
vacante sau temporar vacante din structurile
Ministerului Apărării Naționale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene”, nr.
C(S)105 din 12.01.2018.
Condițiile generale pentru selecționarea
candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în
art. 1, alin. (1), lit. a)-i) din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, publicat
în Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1,
alin. (1), lit. a), c), e)-g), i) și j) se declară pe proprie răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere
la selecție.
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
1) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai
unei instituții de învățământ superior medical
acreditate în domeniul Medicină de familie;
2) să dețină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit
relementărilor în vigoare;
3) să fie confirmat ca medic în specialitatea
Medicină de familie, nu a fost sancționat și nu
se află sub efectul vreunei sancțiuni dintre cele
prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3) nivelul de acces la informații clasificate
este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris
al persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de
acces la informații clasificate sau a certificatului
de securitate, în situația în care va fi declarată
„admis”.
Candidații vor depune la sediul UM 01737
Topraisar dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la selecție, adresată
comandantului UM 01737 Topraisar – document
tipizat;
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 cu viza pe anul
în curs;
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 Ord. m.s. nr.
869/2015;

f) certificat de cazier judiciar în original;
g) adeverință eliberată de medicul de familie
din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul 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;
j) copia certificatului de naștere;
k) fișa de examinare medicală – document
tipizat;
l) fișa cu principalele date de stare civilă –
document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis, după
caz;
n) formular de bază – date personale – document tipizat;
o) acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate
sau a certificatului de securitate, corespunzător
fișei postului, în condițiile în care este declarată
„admis” la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru
a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al
UM 01737 Topraisar, iar documentele tipizate
se asigură candidaților prin grija structurii care
organizează selecția. Documentele prevăzute la
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la
dosar în termen de valabilitate.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea la concurs – se face la sediul UM
01737 Topraisar, str. Principală nr. 2, jud. Constanța, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț în „Viața medicală”;
– selecția dosarelor de concurs se realizează
în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în
care candidații ale căror dosare sunt incomplete
le pot completa;
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii
condițiilor de participare la preselecție se afișează la sediul unității organizatoare în cel mult 24
de ore de la expirarea termenului pentru selecția
dosarelor de concurs;
– contestațiile privind dosarele respinse se
adresează, în termen de două zile lucrătoare din
momentul afișării rezultatului selecției, comandantului unității militare organizatoare;
– soluționarea contestațiilor – în termen de două zile lucrătoare de la depunerea
contestației;
– probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicare.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – trei probe eliminatorii de aptitudini ce se
vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost
declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma
desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului
vacant, care constă în parcurgerea unei probe
teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile
generale și specifice pentru ocuparea postului,
locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a
acestora, tematica, precum și organizarea concursului se pot obține la sediul UM 01737 Topraisar, str. Principală nr. 2, jud. Constanța și pe
site-urile: www.mapn.ro și www.forter.ro
Persoană de contact: Bogdan Vasile, tel.:
0241.78.50.18, int. 113.

UNITATEA MILITARĂ
01783 MURFATLAR

din cadrul Ministerului Apărării Naționale
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 Medicină de
familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate
în corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de
cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, conform Legii
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare. Gradul
maxim care poate fi obținut – maior.
Încadrarea postului vacant a fost aprobată
prin Memorandumul cu tema: „Aprobarea ocupării, prin concurs sau examen, a unor posturi
vacante sau temporar vacante din structurile
Ministerului Apărării Naționale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene”, nr.
C(S)105 din 12.01.2018.
Condițiile generale pentru selecționarea
candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în
art. 1, alin. (1), lit. a)-i) din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, publicat
în Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1,
alin. (1), lit. a), c), e)-g), i) și j) se declară pe proprie răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere
la selecție.
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
1) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai
unei instituții de învățământ superior medical
acreditate în domeniul Medicină de familie;
2) să dețină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit
relementărilor în vigoare;
3) să fie confirmat ca medic în specialitatea
Medicină de familie, nu a fost sancționat și nu
se află sub efectul vreunei sancțiuni dintre cele
prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4) nivelul de acces la informații clasificate
este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris
al persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de
acces la informații clasificate sau a certificatului
de securitate, în situația în care va fi declarată
„admis”.
Candidații vor depune la sediul UM 01783
Murfatlar dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la selecție, adresată
comandantului UM 01783 Murfatlar – document
tipizat;
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 cu viza pe anul
în curs;
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 Ord. m.s. nr.
869/2015;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) adeverință eliberată de medicul de familie
din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul 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;
j) copia certificatului de naștere;
k) fișa de examinare medicală – document
tipizat;
l) fișa cu principalele date de stare civilă –
document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis, după
caz;
n) formular de bază – date personale –
document tipizat;
o) acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate
sau a certificatului de securitate, corespunzător
fișei postului, în condițiile în care este declarată
„admis” la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru
a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al
UM 01783 Murfatlar, iar documentele tipizate
se asigură candidaților prin grija structurii care
organizează selecția. Documentele prevăzute la
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la
dosar în termen de valabilitate.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea la concurs – se face la sediul
UM 01783 Murfatlar, str. General Vasile Milea
nr. 3, jud. Constanța, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț în „Viața
medicală”;
– selecția dosarelor de concurs se realizează
în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în
care candidații ale căror dosare sunt incomplete
le pot completa;
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii
condițiilor de participare la preselecție se afișează la sediul unității organizatoare în cel mult 24
de ore de la expirarea termenului pentru selecția
dosarelor de concurs;
– contestațiile privind dosarele respinse se
adresează, în termen de două zile lucrătoare din
momentul afișării rezultatului selecției, comandantului unității militare organizatoare;
– soluționarea contestațiilor – în termen de două zile lucrătoare de la depunerea
contestației;
– probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicare.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – trei probe eliminatorii de aptitudini ce se
vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost
declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma
desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului
vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile
generale și specifice pentru ocuparea postului,
locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica, precum și organizarea concursului se pot obține la sediul UM 01783 Murfatlar,
str. General Vasile Milea nr. 3, jud. Constanța și
pe site-urile: www.mapn.ro și www.forter.ro
Persoană de contact: Bogzoiu Andreea, tel.:
0241.23.24.02, int. 119.

SPITALUL MUNICIPAL
BRAD
(JUDEȚUL HUNEDOARA)

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 specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Compartimentul Obstetrică-ginecologie.
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 și se achită
la casieria spitalului.
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 cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
str. Spitalului nr. 10, 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
RUNOS, tel.: 0254.61.16.00, int. 226.

