SPITALUL FILIŞANILOR
Filiaşi, B-dul.Racoţeanu Nr.216
Tel. : 0251-441234, Fax: 0251-441234
E-mail : spitalul_filiasi@yahoo.com
Site: www.spitalulfiliasi.ro

ANUNŢ
SPITALUL FILIŞANILOR
NEDETERMINATĂ :
-

PUBLICĂ

LA

CONCURS

PE

PERIOADĂ

2 posturi medici în specialitatea medicină de urgență – C.P.U.
1 post medic în specialitatea psihiatrie – cabinet psihiatrie
1 post medic în specialitatea ortopedie – cabinet ortopedie și traumatologie
1 post medic în specialitatea pediatrie – cabinet pediatrie

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii din oraşul Filiaşi, B-dul.
Racoţeanu, nr.216, începând cu data de 25.05.2015, orele 11.00 şi va consta în
două probe de evaluare obligatorii:
-

proba scrisă – 25.05.2015
proba clinică sau practică – 27.05.2015

Dosarul de înscriere la concurs va fi depus la registratura spitalului până la data de
04.05.2015, orele: 12:00 şi trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze;
b) copia 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 de pe Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională;
h) copie de pe autorizaţia de liberă practică;
i) chitanţa de plată a taxei de concurs.
Taxa de participare la concurs este în valoare de 200 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.
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 :
Tematica de concurs este cea pentru obtinerea gradului de medic specialist.
Relaţii suplimentare:
a) www.spitalulfiliasi.ro
b) Telefon: 0251441383/0251441234 – Resurse Umane

MANAGER,
DR.DUMITRU IOANA

ANEXA 2
METODOLOGIA-CADRU
privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de medici, farmacişti, biologi, biochimişti şi
chimişti, precum şi a postului de medic şef de secţie, şef de compartiment*), şef de laborator,
farmacist-şef în unităţile sanitare publice şi din cabinetele medicale organizate conform Ordonanţei
Guvernului nr. 124/1998, cu modificările şi completările ulterioare, care încheie contract cu casele de
asigurări de sănătate
*) Pentru compartimentele din direcţiile de sănătate publică, institutele de sănătate publică şi
centrele de sănătate publică.
CAP. 1
Organizarea concursului
1. Solicitările unităţilor sanitare şi farmaceutice publice şi ale direcţiilor de sănătate publică vor fi
avizate de Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Farmaciştilor din România.
Posturile vor fi publicate după aprobarea lor de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
Solicitările unităţilor sanitare şi farmaceutice subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau
ministerelor cu reţea sanitară proprie vor fi aprobate de ministerele respective, cu respectarea
prevederilor privind avizele menţionate mai sus.
#M1
Concursul pentru ocuparea cabinetelor din spaţiile aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii şi
Familiei, a unităţilor sanitare, precum şi în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale,
prevăzute la art. 2 din ordin, se organizează la cererea direcţiilor de sănătate publică sau a direcţiilor
de specialitate din ministerele cu reţea sanitară proprie.
#B
2. Anunţarea acestor posturi se va face cu minimum 30 de zile înainte de data fixării concursului în
publicaţii stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
#M2
3. Publicaţia de concurs va cuprinde:
a) unitatea sanitară şi specialitatea în care se publică postul, cu precizarea atestatelor de studii
complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii.
Posturile se publică la concurs fără a se preciza gradul profesional, astfel:
a.1) pentru posturile de medic, medic dentist sau farmacist specialist concurează rezidenţi aflaţi în
ultimul an de pregătire, specialişti ori primari confirmaţi în specialitatea în care se publică postul;
a.2) pentru posturile de medicină generală/medicină de familie concurează medici de medicină
generală cu drept de liberă practică, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire, specialişti sau primari
confirmaţi în specialitatea medicină generală/medicină de familie;
a.3) în cazul posturilor de medic dentist concurează medici dentişti cu drept de liberă practică,
specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea stomatologie generală;
a.4) pentru posturile de farmacişti concurează farmacişti cu drept de liberă practică, specialişti sau
primari confirmaţi în specialitatea farmacie generală;
a.5) pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist candidează, după caz, biologi, biochimişti,
chimişti debutanţi, biologi, biochimişti, chimişti, respectiv biologi, biochimişti, chimişti specialişti sau
principali.
#B
b) condiţii de înscriere (nu se admite îngrădirea participării în funcţie de domiciliu, vârstă, sex,
religie sau de locul de muncă al candidaţilor, cu excepţia ministerelor cu reţea sanitară proprie pentru
care există reglementări legislative specifice);
#M1
c) Pentru funcţiile de medic şef de secţie, şef de compartiment*), şef de laborator şi farmacist-şef se
pot înscrie candidaţi care au minimum 2 puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3;
#B
d) condiţii pe care le oferă unitatea sanitară;
e) conţinutul dosarului de înscriere şi locul de înscriere conform prezentului ordin;
f) tematica de concurs şi bibliografia stabilită de unităţile care publică posturile, cu avizul colegiului
medicilor ori al colegiului farmaciştilor judeţean sau al municipiului Bucureşti;
g) termen de înscriere - 15 zile de la data publicării;
h) taxa de concurs.
#M1

*) Pentru compartimentele din direcţiile de sănătate publică, institutele de sănătate publică şi
centrele de sănătate publică.
#B
4. Pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist şi chimist concursul se va
organiza de către unitatea care a publicat postul.
5. Sesiuni de concurs pot fi organizate şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în situaţiile în care
există mai multe solicitări similare.
6. Pentru ocuparea posturilor de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator,
farmacist-şef, concursul se va organiza de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Concursul se va desfăşura
la nivelul direcţiilor de sănătate publică din centre universitare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei, pe baza tematicii examenelor pentru obţinerea titlului de medic primar, farmacist primar,
chimist, biochimist şi biolog principal şi a legislaţiei sanitare.
7. Comisiile vor fi formate din:
A. Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de
laborator şi farmacist-şef:
a) preşedinte - cadru didactic din disciplina de profil (profesor
universitar, conferenţiar);
b) membri:
- două cadre didactice din disciplina de profil (profesor
universitar, conferenţiar sau şef de lucrări);
- un medic primar sau farmacist primar din specialitatea
respectivă desemnat de colegiul medicilor, respectiv de
colegiul farmaciştilor din centrul universitar în care
are loc concursul;
c) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi un
reprezentant
al direcţiei de sănătate publică;

d) secretar
- medic sau farmacist.
B. Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist şi chimist:
- când există mai mulţi candidaţi pentru acelaşi post:
a) preşedinte - cadru didactic cu funcţie de predare din disciplina de
profil (profesor universitar, conferenţiar, şef de
lucrări);
b) membri:
- un cadru didactic cu funcţie de predare din disciplina
de
profil, cu titlul egal sau mai mic decât al
preşedintelui;
- un medic primar sau farmacist primar din specialitatea
respectivă, desemnat de colegiul medicilor ori colegiul
farmaciştilor judeţean sau al municipiului Bucureşti;
c) reprezentantul direcţiei de sănătate publică, respectiv al
ministerelor
cu reţea sanitară proprie;
d) secretar
- medic, respectiv farmacist;

- când există un singur candidat pe post:
a) preşedinte: medic primar sau farmacist primar, chimist, biochimist sau biolog principal în
specialitatea respectivă, desemnat de direcţia de sănătate publică;
b) membri: 2 medici primari sau farmacişti primari, chimişti, biochimişti sau biologi principali în
specialitatea respectivă (în cazul posturilor de medic sau farmacist, unul dintre membri va fi desemnat
de colegiul medicilor sau colegiul farmaciştilor);
c) reprezentantul direcţiei de sănătate publică, respectiv al ministerelor cu reţea sanitară proprie;
d) secretar - medic, respectiv farmacist.
Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiilor de sănătate publică sau ai altor ministere
cu reţea sanitară proprie nu notează candidaţii.
Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist şi chimist
comisiile vor fi aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, la propunerile unităţilor şi ale direcţiilor
de sănătate publică care organizează concursul, propuneri care se fac imediat după terminarea
înscrierilor, precizându-se numărul candidaţilor pentru fiecare post.
Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de
laborator, farmacist-şef, comisiile vor fi desemnate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, având şi

reprezentat al colegiului medicilor sau al colegiului farmaciştilor şi vor fi nominalizate prin ordin al
ministrului sănătăţii şi familiei.
CAP. 2
Desfăşurarea concursului
8. Pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist şi chimist sau de
medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi de farmacist-şef concursul va consta în:
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.
CAP. 3
Prevederi finale
10. Încadrarea se face conform gradului profesional în care candidatul este confirmat prin ordin al
ministrului sănătăţii şi familiei.
#M1
Candidaţii care au promovat concursul organizat în conformitate cu prevederile pct. 1 alin. 3 obţin
dreptul de a-şi desfăşura activitatea în spaţiul respectiv, conform legislaţiei în vigoare, şi încheie
contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate.
#B
11. Concursul se organizează în termen de maximum 90 de zile de la publicarea anunţului.

ANEXA 3
METODOLOGIE
privind calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist şi
chimist, precum şi a postului de medic şef de secţie, şef de compartiment*), şef de laborator şi farmacist-şef în unităţile
sanitare publice şi din cabinetele medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate
I.
Punctaj
#M1
1. Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru
care candidează
10 puncte
#B
2. Media la examenul de specialitate
**)
3. Media la examenul pentru obţinerea titlului
de medic primar
***)
4. Doctorat
10 puncte
5. Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul
Universităţii de Medicină şi Farmacie sau de academia
de ştiinţe medicale la data înscrierii la concurs)
5 puncte
6. A doua specialitate confirmată prin ordin al
ministrului sănătăţii şi familiei
**)
7. Fiecare competenţă sau supraspecializare obţinută
10 puncte
#M1
8. Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de adeverinţă 1/10 puncte din
cu totalul punctajului înregistrat la Colegiul
punctajul
Medicilor din România, respectiv Colegiul
candidatului
Farmaciştilor din România, la care candidatul este în
obţinut prin
evidenţă
programul de
educaţie medicală
continuă, creditat
de Colegiul
Medicilor din
România, respectiv
Colegiul
Farmaciştilor din
România, în ultimii
5 ani, dar nu mai
mult de
500 puncte/10
#B
9. Activitatea de organizare (minimum 1 an)****):
- director de spital sau alte unităţi sanitare
3 puncte
- direcţie de sănătate publică
3 puncte
- Ministerul Sănătăţii şi Familiei (sau alte unităţi ale
Ministerului Sănătăţii şi Familiei cu rol de
management sanitar sau educaţional la nivel naţional)
3 puncte
- şef de secţie
2 puncte
- şef de dispensar policlinică
2 puncte
- competenţa în managementul sanitar sau în conducerea
4 puncte acordate
serviciilor medicale sau ori sociale
în plus faţă de
cele prevăzute la
poziţia 7
#M3
10. Membru al societăţii/asociaţiei de specialitate
3 puncte
#B
II. Examen de specialitate:
- proba scrisă
100 de puncte
(eliminatorie sub 60 de puncte pentru cei care concurează
pentru ocuparea unor posturi de medic, farmacist, biolog,
biochimist şi chimist, respectiv sub 70 de puncte pentru
cei care concurează pentru ocuparea postului de medic şef
de secţie, şef de compartiment, şef de laborator,
farmacist-şef);
- proba clinică sau practică
100 de puncte
(eliminatorie dacă nu se obţin 50 de puncte)
-----------*) Pentru compartimentele din direcţiile de sănătate publică, institutele de sănătate publică şi centrele de sănătate publică.
**) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel:
- în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare;
- în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obţinută.
***) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar.
****) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.

