SPITALUL FILIŞANILOR
Filiaşi, B-dul.Racoţeanu Nr.216
Tel. : 0251-441234, Fax: 0251-441234
E-mail : spitalul_filiasi@yahoo.com
Site: www.spitalulfiliasi.ro
SPITALUL FILIŞANILOR
scoate la
CONCURS
În conformitate cu prevederile Ordinului M.S.P. nr.1406/2006, coroborat cu prevederile
art.185 din Legea nr.95/2006 şi cu prevederile Ordinului M.S.P. nr.1706/2007,cu modificările
şi completările ulterioare, funcţia de:


Şef C.P.U.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care candidaţii doresc să concureze;
b) copia xerox a diplomei de studii;
c) adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la OMSP
nr.1406/2006;
e) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost
condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia
doreşte să concureze;
f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare
de incompatibilitate;
g) certificatul privind starea de sănătate tip A5;
h) dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de către
conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din
România;
i) copia xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în
specialitate şi vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului sau serviciului
medical;
l) chitanţa de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 lei.
* La concursurile sau examenele pentru ocuparea funcţiei de şef CPU se pot prezenta medici
cu specialitatea Medicină de urgenţă cu grad de medici primari şi/sau specialişti cu o
experienţă minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în cadrul unui CPU.
* La concursul pentru ocuparea acestei funcţii 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 maximum un an de la numirea în funcţie.
* Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu - susţinerea proiectului de
management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
* Proba scrisă a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de
laborator sau şef de serviciu se susţine după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia
secundară aferentă specialităţii secţiei.

* Proba clinică sau practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului
de medic specialist/primar.
Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Filişanilor, în termen de 15 zile de la apariţia
acestui anunţ, (09.09.2016-23.09.2016 – ora 13:00) iar concursul se organizează după 30 de
zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Filişanilor, din oraşul Filiaşi,
b-dul.Racoţeanu, nr.216, judeţul Dolj.
MANAGER,
DR.DUMITRU IOANA

