
SPITALUL CLINIC MUN ICIPAL DE URGENTA TI MISOARA

SCOATE LA CONCURS

in confonnitate cu prevederile Ordinului M.S.P. nr. 1406/2006 cu modifi carile ~i

cornpletarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr.95 /2006

- functia de Sef Sectie ATI I
- functia de Sef Serv iciu de Preven ire a Infectiilor Asociate

Asistente i Med icate

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte :
- cerere in care se ment ioneaza functia pentru care doreste sa

candide ze;
- copia xero x a diplomei de studii;
- adeverinta din care sa reiasa confinnarea in gradul pro fesional;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa la

normele mentionate ;
- declaratia pe propria raspundere a candidatului , din care sa rczulte ca

nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functi a pentru
ocuparea careia dore ste sa concureze;

- declaratia pe propria raspundere a candidatului , din care sa rezulte ca
nu se afla in stare de incompatibilitate;

- certificat privind starea de sanatate;
- dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost

sanctionat de catre conducerea unitatilor in care si-a desfasurat acti vitatea sau de
catre Colegiul Medicilor din Romania;

- copia xerox a autorizatiei de libera practica sau certificatul de
membru al Colegiului Medicilor din Romania;

- copia cametului de rnunca sau, dupa caz, 0 adeverinta care sa ateste
confinnarea in specia litate si vechimea in specialitate;

- un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei,
serv iciului medical;

- chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de ISO de lei ~i se va depune in contul :
R004TREZ62121 F330800XXXX deschis la Trezoreria Timisoara,

La concurs se pot prezenta medici cu 0 vechime de cel putin 5 ani in
specialitatea postului, specialitate pe care 0 practica in mod curent ~ i in care sunt



confirmati prin Ordin al M.S.P . (vechimea in specialitate decurge de la data
confirmarii ~i incadrarii ca medic specialist).

La concursul pentru ocuparea functiei de sef de sectie sau sef de
serviciu se pot prezenta candidatii care au obtinut atestatul in managementul
serviciilor de sanatate sau care depun declaratie pe propria raspundere ca il vor
obtine in maximum un an de la numirea in functie ,

Persoanele sanctionate in ultimii 2 ani de catre unitatile la care au fost
angajate sau de catre Colegiul Medicilor din Romania, precum si ce le carora le-a
incetat contractul de administrare in conditiile stabilite la art.5 lit. b), c) sau d), din
normele mentionate mai sus, nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe : interviu 
sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba cl inica sau practica,

Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr.
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare, ~i legislatia secundara aferenta,

Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei
stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.

Inscrierile la concurs se fac la sediul spitalului din Str.Hector nr.1
Timisoara, j udoTimis in termen de 15 zile de la aparitia acestui anun], iar
concursul se organizeaza dupa 30 de zile de la publicarea in "Viata medlcala" ,

~EF SERVo RUONS,
EC.PAV LIVC ADINA


