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Nr. l.?.?2.... din ri.or.Zozo

ANUNT
Spitalul Jude lean de Urgenfi Tg Jiu a publicat in sdptdmdnalul Viaya Medicald nr. 5 din 17
ianuarie 2020, tn conformitate cu prevederile Ordinului MSP nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile
art. 184 din Legea nr. 95/2006, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, pentru urmdtoarele funcfii;

1.

Medic 9ef -UPU

-

SMURD

Conditiile de inscriere; nu

se admite ingrddirea

participbrii

1a

concurs in funclie de domiciliu,

vdrstd, sex, religie sau de 1ocu1 de muncd al candidalilor;
La concursul sau examenul pentru ocuparea funcliei qef UPU SMURD se pot prezenta doar
medici primari gi/ sau specialigti cu o vechime de cel putin 3 ani in specialitatea medicin[ de
urgenta , specialitate pe care o praoticd in mod cruent gi in care sunt confirmali prin ordin al
ministrului sindtd{ii publice (vechimea in specialitate decurge de 1a data confrrmbrii gi incadrdrii
ca medic specialist).

Persoanele sanclionate in

ultimii 2 ani de cdtre unit[lile la care au fost angajate

sau de cdtre

Colegiul Medicilor din RomAnia, precum qi cele cdrora le-a incetat contractul de administrare in
condiliile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) din Ordinul M.S P., nt.140612006' nu pot pafticipa la
concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcliei de qefUPU SMURD
Conditiile pe care le oferi unitglDaiSpitalul Judelean de Urgenla Tg Jiu oferd toate
a)
drepturile prevdzute in Contractul Colectiv de Muncd, Regulamentul de Ordine Interioald Si
legislatia in vigoare.
b) Continutul dosarului de inscriere si locul de inscriere
candida{ii vor depune la sediul spitalului Judelean de Urgen!6 Tg Jiu un dosar cuprinzand

umatoarele actg:
a) cererea ln care se menlioneazd fimclia pentru care doresc s5 concureze;
b) copia xerox a diplomei de studii;
c) adeverin{a din care sd reiasd confirmarea in gradul profesional;
d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevSzut in anexa 2 la ordinul MSP
nr.140612006;
e) declaralia pe propria rdspundere a candidatului, din care sd rezulte cd nu a fost condamnat
penal pentru fapte care i1 fac incompatibil cu funclia penhu ocuparea cdreia dore$te sA concureze;
f) declaralia pe propria rdspundere a candidatului, din care s[ rezulte cd nu se afl6 in stare de

incompatibilitate;
g) cerlificatul privind starea de sdndtate tip A5;
h) dovada/adeverinJa din care sd rezulte cd in ultimii 2 ani nu a fost sanclionat de conducerea
unitdtrilor in care qi-a desfbgurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Rom6nia;

i) copia xerox a certificatul
Medicilor din RomAnia;

de membru sau a autorizatiei de libera practica, al

colegiului

confirmarea in
copia cametului de muncd sau, dupd caz, o adeverinld care sa ateste
specialitate qi vechimea in specialitate;

j)

k)unproiectdemanagementprivindevolu|iaviitoareaseclieiilaboratorului;
chitanla de platd a taxei de concurs'
exemplarele xerocopiate
originalele actelor se prezinta la depunerea dosarului pentru conformitate
1)

depuse la dosar.

c)

Tematica de concurs

proiectului de
Concursul sau examenul va consta in urmdtoareie probe: interviu sustinerea
management, probd scrisd, probd clinicd sau practicd'

Interviul ,

manageriale a
suslinerea proiectului de management petmite evaluarea capacitdlii

candidatului.
redactare se obline de la Serv'
Infonnalii privind structura proiectului de management 9i modalitate de
RUONS din cadrul Spitalului Judelean de Urgenld Tg Jiu'

Proba scris6
Tematica consta in subiect e dinLegea9512006, cu modificdrile

fi

completdrile ulterioare 9i

legislalie secundara aferenta.

Tematica$ibibliografiapentruprobascrisdsepoateoblinedelaServ.RUONSdincadrul
Spitalului Judelean de Urgenld Tg Jiu
de examinare pe
Proba clinicd sau proba practici pentru medici se susline in fala comisiei
specialist'
baza metodologiei stabilite pentru oblinerea titlului de medic
poate obline de la Serv'
Tematica gi bibliogfafla pentru proba clinica sau proba practica se
RUONS din cadrul Spitalului Judelean de Urgen!6 Tg Jiu

Termenul de inscriere
anun!, iar concursul
inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de 1a aparilia acestui
Medicald"
organrzeazd drtpd 30 de zile de 1a publicarea in " Viala

se

Judetean de urgenta Tg Jiu'
cuantumul taxei de concurs: 250 lei 9i se achitS la caseria spitalului

luiletean ile urgenta
Relapi suplimentare se pot obtine ta serv RtloNS ilin caittut spitalului
Tg lia, tekfon 0253237233, int' 307'

DIRECTOR MEDI

"!"ft;,::
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Nr. ./;1i(--.r.... din I7.01.2020

ANUNT
Spitalul Jude lean de Urgenfi Tg Jiu a publicat tn sdptdmdnalul Viala Medicald nr. 5 din 17
ianuarie 2020, in conformitate cu prevederile Ordinului MSP nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile
art. 184 din Legea nr. 95/2006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, pentru urmdtoarele funcfii:

1, Sef Sectie - Sectia Chirurgie generala ll
2. Sef Sectie - Sectia Ortopedie traumatologie
3, Sef Sectie - Serviciul de Prevenire a infecliilor asociate asistentei medicale
Conditiile de inscriere; nu se admite ingrddirea participdrii la concws in fimclie de domiciliu,
varstd, sex, religie sau de locul de mrurcd al candidaJilor;
La concursurile sau examenele pentru ocuparea funcliilor de qef de sec{ie se pot prezenta
medici cu o vechime de cel pu{in 5 ani in specialitatea postului, specialitate pe care o practicd in
mod curent gi in care sunt confimali prin ordin al ministrului sdnAtalii publice (vechimea in
specialitate decurge de la data confirmdrii qi incadrdrii ca medic specialist).
Persoanele sanclionate in ultimii 2 ani de cetre unitetrile la care au fost angajate sau de cdtre

J)

Colegiul Medicilor din RomAnia, precum gi cele clrora le-a incetat contractul de administrare in
condiliile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) din Ordinul M.S P., nr.f40612006, nu pot parlicipa la
concursurile sau la examenele pentru ocuparea func{iei de qefde seclie,.
Conditiile pe care le oferi unit4lca : Spitalul Judelean de Urgenld Tg Jiu oferd toate
drepturile prevdzute in Contractul Colectiv de Muncd, Regulamentul de Ordine Interioard gi
legislatia in vigoare.

c) Continutul dosarului de inscriere si locul de inscriere
Candidalii vor depune 1a sediul Spitalului Judelean de Urgen!6 Tg Jiu un dosar cuprinzdnd
umAtoa"rele acte:
a) cererea in care se menJioneazd funclia pentru care doresc sd concureze;

b) copia xerox a diplomei de studii;
c) adeverin{a din care sd reiasd confirmarea in gradul profesional;
d) actele doveditoare penfu calcularea punctajului prevdzut in anexa 2 1a Ordinul MSP
nr.1406/2006l
e) declaralia pe propria rdspundere a candidatului, din care sd rezulte cd nu a fost condamnat
penal pentru fapte care il fac incompatibil cu fi.rnclia pentru ocuparea cdreia doreqte sd conoureze;
f) declaralia pe propria rispundere a candidatului, din care sd rezulte cd nu se afld in stare de

incompatibilitate;
g) ceftificatul privind stalea de sdndtate tip .A5;
h) dovada'/adeverinla din care sd rezulte cd in ultimii 2 ani nu
a fost sanclionat de conducerea
unitdlilor in care qi-a desfbqurat activitatea sau de colegiul Medicilor
din Romaaia;
i) copia xerox a certificatul de membru sau a autorizatiei de libera practica,
al Colegiului
Medicilor din RomAnia;
j) copia cametului de muncd sau , dtrpd caz, o adeverinld
care sd atsste confirmarea in
specialitate gi vechimea in specialitate;
k) un proiect de management privind evolulia viitoare a secliei/
laboratorului;
l) chitantra do platd a taxei de concurs.
originalele actelor se prezintd la depunerea dosarului pentru conformitate
exemplarele xerocopiate

depuse la dosar.

ft,) Tematica de concurs
Concursul sau examenul va consta in urmdtoarele probe: interviu
sus{inerea proiectului de
maragement, probb scrisd, probd clinicd sau practicd.

Interviul - sus{inerea proiecrtului

de management permite evaluarea capacitd[Ii manageriale
a
candidatului.
Informalii privind structura proiectului de management gi modalitate
de redactare se obline de la Serv.
RUONS din cadrul Spitalului Judelean de Urgenld Tg Jiu.
Proba scrisi

Tematica constd in subiecte dinLegeag5/2006, cu modificdrile
9i completdrile ulterioare si
legislalie secundara aferenta.
Tematica gi bibliografia pentru proba scrisd se poate obline
de la Serv. RUONS din cadrur
Spitalului Judelean de Urgenld Tg Jiu

Proba clinici sau proba practicd pentru medici se susline in fala
comisiei de examinare pe
baza metodologiei stabilite pentru oblinerea titlului de medic
specialist.
Tematica 9i bibliografia pentu proba clinicd sau proba practicd
se poate obline de ra Serv.
RUONS din cadrul Spitalului Judelean de Urgentd Tg Jiu

I

i.)

Te.rmenul de inscriere
Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de ia aparilia
acestui anun!, iar concursul
organizeazb dup6,30 de zile de la publicarea in ,, Viala Medicaldo,

cuantumul taxei de concurs: 250 lei se achitb la caseria spitalului
9i
Judetean de urgenta

se

Tg Jiu.

Relapi suplimentare se pot obtine Ia Serv RtJoNS din catlrul
spitalulai rudetean de urgenta
Tg fiu, telefon 0253237233, int, 307.
DIRECTOR MEDICAL(>
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