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ANUNŢ
SPITALUL FILIŞANILOR
PUBLICĂ LA CONCURS PE PERIOADĂ
NEDETERMINATĂ 2 (DOUĂ) POSTURI MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE
URGENŢĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE PRIMIRI URGENŢE AL
SPITALULUI FILIŞANILOR.
Concursul se va desfăşura la sediul unităţii din oraşul Filiaşi,B-dul.
Racoţeanu, nr.216, începând cu data de 05.11.2012, orele 11.00 şi va consta în
două probe de evaluare obligatorii:
- proba scrisă – 05.11.2012
- proba practică – 09.11.2012
Dosarul de înscriere la concurs va fi depus la registratura spitalului până la data
de 19.10.2012, orele: 15:00 şi trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze;
b) copia xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în gradul
profesional;
c) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la
Ordinul 698/2001;
d) declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru
fapte care îi fac incompatibili cu postul pentru care doresc să concureze;
e) certificat privind starea de sănătate;
f) dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat şi de
Colegiul Medicilor din România;
g) copie xerox de pe autorizaţia de liberă practică;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
Taxa de participare la concurs este în valoare de 300 lei şi va fi achitată numerar
la casieria unităţii.
Concursul se desfăşoară în 2 etape , după cum urmează:
(1) Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în
publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;
(2) etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde:
A. Proba scrisă (obligatorie)
Proba scrisă este secretă.
Ea va consta în alegerea prin tragere la sorţi a 10 titluri din tematica anunţată
prin publicaţia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte de concurs.
Fiecare subiect va putea fi notat între 0 - 10 puncte, conform unui barem
întocmit de comisia de examen înainte de începerea corectării. Astfel, la proba
scrisă candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte.

Proba scrisă este eliminatorie, fiind obligatorie obţinerea a cel puţin 60 de
puncte în cazul candidaţilor care concurează pentru ocuparea unui post de medic,
farmacist, biolog, biochimist sau chimist, respectiv a minimum 70 de puncte în
cazul candidaţilor care concurează pentru ocuparea posturilor de medic şef de
secţie, şef de compartiment şef de laborator sau farmacist-şef. În caz contrar
candidatul este eliminat din concurs chiar dacă nu are contracandidat.
Pentru concursul de medic şef de secţie, şef de laborator, şef de compartiment
sau farmacist-şef, la proba scrisă, din cele 10 întrebări două vor fi din legislaţia
sanitară.
B. Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţile specialităţii şi ale
postului scos la concurs)
La proba clinică sau practică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform
unui barem stabilit de comisia de examen înainte de începerea probei. Punctajul
minim de promovare este de 50 de puncte.
Proba clinică sau proba practică pentru medici se susţine în faţa comisiei pe
baza metodologiei obişnuite a examenului pentru obţinerea titlului de medic
specialist.
Conţinutul probei practice pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti va fi
stabilit de comisie conform specificului specialităţii şi postului.
La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la lit. A şi B se va
adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi
ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform
metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.
9. După desfăşurarea tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care
au obţinut minimum 110 puncte, în cazul celor care concurează pentru ocuparea
posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, respectiv 150 de
puncte, în cazul celor care concurează pentru postul de medic şef de secţie, şef
de compartiment, şef de laborator sau farmacist-şef.
După întocmirea clasificaţiei, conform înscrierii candidaţilor pe posturi, se
stabilesc candidaţii care vor ocupa posturile, în ordinea descrescătoare a
punctajului obţinut.
TEMATICA CONCURSULUI ESTE CEA DE MEDIC ÎN SPECIALITATEA
MEDICINĂ DE URGENŢĂ.
Relaţii suplimentare:
a) www.spitalulfiliasi.ro
b) Telefon: 0251441383/0251441234 – Resurse Umane
MANAGER,
DR.DUMITRU IOANA

METODOLOGIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA
POSTURILOR DE MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE URGENŢĂ ÎN CADRUL
COMPARTIMENTULUI DE PRMIRI URGENŢE
ORGANIZAT DE SPITALUL FILISANILOR, CONFORM ORDIN MS NR.698/2001
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medic specialist medicină
de urgenţă se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii care are în ştatul de
funcţii postul vacant.
Concursul se susţine în faţa comisiei de examinare constituită potrivit
dispozitiilor ordinului 698/2001.
Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la
nivelul unităţii sanitare care a publicat posturile vacante pentru concurs.
La înscrierea pentru concurs candidaţii vor depune la unitatea sanitară care
a publicat postul un dosar cuprinzând:
a) Cerere în care se menţoneazăpostul pentru care doresc să concureze.
b) Copia xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în
gradul profesional;
c) Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la
prezenta metodologie.
d) Declaraţie scrisă din care să reiese că nu a fost condamnat penal pentru
fapte care îl fac incompatibil cu postul pentru care doresc să concureze;
e) Certificate privind starea de sănătate
f) Dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat
şi de Colegiul Medicilor din România
g) Copie xerox de pe autorizaţia de liberă practică;
h) Chitanţa de plată a taxei de concurs
Taxa de participare la concurs este în valoare de 300 lei şi va fi achitată
numerar la casieria unităţii.
Unităţile sanitare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la
concurs vor verifica şi vor confirma actele din dosarele respective.
Dosarele admise şi respinse se vor afişa la sediul unităţii, stabilindu-se un
termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor.
După expirarea acestui termen nu se admit completări de acte.
Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de 24 de ore
din momentul luării la cunoştinţă, managerului unitatii pe teritoriul căruia se află
postul pentru care concurează, care are obligaţia de a le rezolva în termen de 24
de ore de la depunere.
Rezultatul concursului se consemnează într-un proces verbal şi se
comunică candidaţilor în termen de 24 de ore de la terminarea concursului.
După comunicarea rezultatelor contestaţiile se depun în scris la comisie, în
termen de 24 de ore, iar răspunsul se comunică în scris de către comisie, în
termen de 24 ore de la depunerea contestaţiei.
Concursul pentru ocuparea posturilor de medic se validează de către
conducerea unităţii care a publicat postul şi se afişează la avizierul acesteia.

Candidaţii care la proba scrisă a examenului au obţinut minimum 60 puncte,
vor putea continua concursul. Candidaţii care nu au obţinut punctajul susmenţionat vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul.
În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care
au realizat un punctaj minim de 110 puncte.
Clasificarea candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post
publicat şi pentru care s-a candidat, obţinerea postului respectiv făcându-se strict
în ordinea descrescătoare a punctajului realizat. În cazul în care au fost publicate
mai multe posturi similare ( aceeaşi unitate şi specialitate), clasificarea se va face
pe grupul de posturi publicate.
Confirmarea candidaţilor declaraţi reuşiţi se face prin dispoziţie de către
unitatea care a publicat postul.
Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic, comisiile de examen
vor fi numite de managerul unităţii care organizează concursul, propuneri care se
fac imediat după terminarea înscrierilor, precizându-se numărul candidaţilor
pentru fiecare post.
Concursul va consta din:
a. Proba scrisă ( obligatorie)
Proba scrisă este secretă.
Ea va consta în alegerea prin tragere la sorţi a 10 titluri din tematica
anunţată prin publicaţia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte de
concurs.
Fiecare subiect va putea fi notat între 0-10 puncte, conform unui barem
întocmit de comsia de examen înainte de începerea corectării. Astfel, la proba
scrisă candidaţii pot obţine maximum 100 puncte.
Proba scrisă este eliminatorie, fiind obligatorie obţinerea a cel puţin 60 de
puncte în cazul candidaţilor care concurează pentru obţinerea unui post de medic
b. Proba clinică
La proba clinică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui barem
stabilit de comisia de examen înainte de începerea probei. Punctajul minim de
promovare este de minim 50 puncte.
Proba clinică pentru medici se susţine în faţa comisiei, pe baza metodologiei
obişnuite a examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist.
La punctajele obţinute în urma promovării probelor scrisă şi clinică, se va
adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi
ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform
metodologiei din anexa 3 la OMS nr.698/2001.
Dupa desfăşurarea tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care
au obţinut minim 110 puncte.
După întocmirea clasificării conform înscrierii candidaţilor pe posturi se
stabilesc candidaţii care vor ocupa posturile în ordinea descrescătoare a
punctajului obţinut.

VALIDAT:
MANAGER
Dr. Dumitru Ioana

