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             ANUNȚURI  POSTURI  VACANTE  MEDICI  ȘI  MEDIC  ȘEF  SECȚIE  
 
 
                 „ SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs in conformitate cu 
prevederile Ord.MS nr.869/2015, cu  modificările și completările  ulterioare, pentru 
ocuparea urmatoarelor  posturi : 

- 1 post medic în specialitatea ATI din cadrul Compartimentului ATI; 
- 1 post medic în specialitatea chirurgie generală din cadrul Secţiei de chirurgie 

generală; 
- 1 post medic  în specialitatea  medicină de laborator din cadrul Laboratorului de 

analize medicale al Ambulatoriului integrat; 
- 1 post medic în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie la 

Cabinetul de recuperare, medicină fizică şi balneologie din cadrul Ambulatoriului 
integrat al spitalului; 

- 1 post medic în specialitatea epidemiologie la Compartimentul de supraveghere și 
control al infecțiilor nosocomiale; 

- 1 post medic  în specialitatea oftalmologie la Cabinetul de oftalmologie din cadrul  
Ambulatoriului integrat al spitalului. 
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. 
 

          Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte : 
- cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze ; 
- copie xerox de pe  diploma de medic si adeverinţa/certificat de confirmare in gradul 

profesional ; 
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs ; 
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile 

prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la 
art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut in 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 ; 
- chitanţă de plată a taxei de concurs. 

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.  
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.  

           Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice  de 
la apariţia  anuntului, iar concursul se  organizează în perioada  cuprinsă între 31 şi 90 de   
zile de la publicarea în „ Viaţa medicală ” . 
           Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUS,  telefon 0254/260100. 
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           „ SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs in conformitate cu 
prevederile Ord.MS nr.869/2015, cu  modificările și completările  ulterioare, pentru 
ocuparea urmatoarelor  posturi : 

- 1 post medic primar medicină generală cu atestat în îngrijiri paliative la  
Compartimentul de îngrijiri paliative din cadrul Secției de medicină internă ; 

- 1 post medic specialist pneumologie cu atestat în somnologie la Cabinetul de 
pneumologie din Ambulatoriul integrat al spitalului; 

          Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte : 
- cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze ; 
- copie xerox de pe  diploma de medic si adeverinţa/certificat de confirmare in gradul 

profesional ; 
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs ; 
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile 

prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la 
art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut in 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 ; 
- chitanţă de plată a taxei de concurs. 

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.  
Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției.  

           Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice  de 
la apariţia  anuntului, iar concursul se  organizează în perioada  cuprinsă între 31 şi 90 de   
zile de la publicarea în „ Viaţa medicală ” . 
 
         ” SPITALUL GENERAL CF SIMERIA scoate la concurs  în  conformitate cu 
prevederile Ord.MSP nr.1406/2006, coroborat  cu  art.184 din Legea nr.95/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, următoarea  funcţie : 

   - Şef secţie neurologie. 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte : 

- cerere in care se mentioneaza funcţia pentru care doreste sa concureze ; 
- copie xerox de pe diploma de studii ; 
- adeverinta din care să reiasă confirmarea in gradul profesional ; 
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa  la normele 

menţionate; 
- declaratie pe propria răspundere a candidatului, din care sa rezulte că nu a fost 

condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte 
sa concureze ; 

- declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în 
stare de incompatibilitate ;  

- certificat privind starea de sanatate ; 
- dovadă/adeverinţă din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de 

conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din 
România ;  

- copie xerox a autorizației de liberă practică sau certificatului de membru al 
Colegiului Medicilor din România ; 

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în 
specialitate şi vechimea în specialitate ; 

- un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei; 
- chitanţă de plată a taxei de concurs . 

 
 



Taxa de concurs este de 150 lei. 
      La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea 
postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin 
Ordin al MSP(vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca 
medic specialist). 
       La concursul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie se pot prezenta candidaţii care 
au obţinut atestatul în managementul serviciilor de sănătate sau care depun declaraţie pe 
propria răspundere că îl vor obţine în maxim un an de la numirea în funcţie ; 
        Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau 
de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de 
administrare în condiţiile stabilite la art.5 lit.b), c), sau d) din OMSP nr.1406/2006, nu 
pot participa la concurs. 
        Concursul sau examenul va consta în următoarele 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 completările ulterioare şi legislaţia 
secundară aferentă. 
        Proba clinică sau proba practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru 
obţinerea titlului de medic specialist. 
        Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariţia 
acestui anunţ, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea în „Viaţa 
medicală ”. 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de              
                Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.12398. 


