Posturi scoase la concurs
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
SPITALUL CLINIC COLȚEA
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
rezident ultimul an confirmat în
specialitatea ORL.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
dintre sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calPROMO

cularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ALBA-IULIA (JUDEȚUL ALBA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
Medicină generală cu drept de liberă practică la Serviciul public de
Asistență medicală din subordinea
Consiliului Local al municipiului
Alba-Iulia.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
dintre sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
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g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul primăriei, str. Calea
Moților nr. 5A, etaj II și pe site-ul
acesteia: www.apulum.ro.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, Serviciul Resurse
Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț. În cazul în care ultima zi de
înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune
dosarele de înscriere inclusiv în
prima zi lucrătoare după expirarea
celor 15 zile. Concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, str. Calea
Moților nr. 5A – Biroul Resurse
Umane, sau la tel.: 0372.586.473.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE
DRĂGOEȘTI (JUDEȚUL VÂLCEA)
organizează, în conformitate
cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare
a concursului pentru ocuparea
funcției de manager persoană
fizică aprobat prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 730/12.12.2017
și
Dispoziția
Președintelui
Consiliului Județean Vâlcea
nr. 238/12.03.2018, concurs
pentru ocuparea funcției de
manager persoană fizică.
Concursul se va desfășura la
sediul Spitalului de Psihiatrie
Drăgoești din localitatea Drăgoești, strada Spitalului nr. 1, județul
Vâlcea, în perioada 02 septembrie
2022 –17 octombrie 2022, în două
etape:
1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs,
care va avea loc pe data de 4 octombrie 2022, etapă eliminatorie.
2. Etapa de susținere publică și
de evaluare a proiectului de management pe baza temelor-cadru, în
data de 12 octombrie 2022.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:
• 02 septembrie 2022: data publicării – la sediul spitalului, pagina de internet a spitalului, pagina
de internet a Consiliului Județean
Vâlcea, portalul: posturi.gov.ro,
săptămânalul „Viața Medicală”;
• 03 octombrie 2022, ora 13:00:
data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs;
• 04 octombrie 2022: verificare dosare de înscriere la concurs
și stabilirea rezultatului prin înscrierea mențiunii „Admis” sau
„Respins”;
• 04 octombrie 2022, ora 14:00:
afișare la sediul spitalului și pe pagina de internet a rezultatului selecției dosarelor;
• 05 octombrie 2022, ora 14:00:
data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției
dosarelor de înscriere;
• 06 octombrie 2022, ora 14:00:
soluționarea contestațiilor privind
dosarele de înscriere respinse și
afișarea rezultatului;
• 06 octombrie 2022, ora 15:00:
afișarea pe pagina de internet a
spitalului a proiectelor de management depuse de candidații
declarați admiși în urma selecției
dosarelor;
• 12 octombrie 2022, ora 10:00:
susținerea publică a proiectului de
management;
• 13 octombrie 2022, ora 16:00:
afișarea la sediul spitalului și pe
pagina de internet a spitalului a
rezultatului probei de susținere
publică a proiectului de management;
• 14 octombrie 2022, ora 16:00:
data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei
de susținere publică a proiectului
de management;
• 17 octombrie 2022, ora 16:00:
afișarea la sediul spitalului a rezultatului soluționării contestațiilor
privind proba de susținere publică
a proiectului de management;
17 octombrie 2022, ora 16:00: afișarea rezultatelor finale la sediul
spitalului și pe pagina de internet
a acestuia.
La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris
și vorbit;
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior
medical, economico-financiar sau
juridic;
c) sunt absolvenți ai unor
cursuri de perfecționare în management sau management sanitar,
agreate de Ministerul Sănătății și
stabilite prin ordin al ministrului Sănătății, ori sunt absolvenți
ai unui masterat sau doctorat în
management sanitar, economic
sau administrativ organizat într-o
instituție de învățământ superior
acreditată, potrivit legii;
d) au cel puțin 2 ani vechime
în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform
legii;
e) nu au fost condamnate
pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
Dosarul de înscriere trebuie să
conțină următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs
în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să
candideze;
a) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate,
aflat în termen de valabilitate;
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b) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau
echivalente;
c) copia certificată pentru conformitate a documentelor care
atestă absolvirea cursurilor de
perfecționare în management sau
management sanitar agreate de
Ministerul Sănătății și stabilite
prin ordin al ministrului Sănătății ori a diplomei de masterat sau
doctorat în management sanitar,
economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit
legii;
d) curriculum vitae;
e) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, în
învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sau
copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
f) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul
pentru obținerea extrasului de pe
cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.
290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
g) adeverința din care rezultă că este apt medical fizic și
neuropsihic;
h) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu
Securitatea înainte de anul 1989;
i) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de
căsătorie etc.) prin care candidatul
și-a schimbat numele, după caz;
j) proiectul de management realizat de candidat;
k) declarația pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput
și realizat integral de către candidat;
l) declarația pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a
fost constatată de către instituția
competentă existența conflictului
de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
m) declarația pe propria răspundere privind conformitatea cu
originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
n) chitanță de plată a taxei de
concurs – 400 lei.
Plata se va efectua în contul
RO45TREZ24F660601200130X
deschis la Trezoreria Băbeni, județul Vâlcea.
Candidații interesați vor putea
efectua o vizită în cadrul spitalului
în data de 26.09.2022, în intervalul
orar 10:30-11:30, sub îndrumarea
directorului medical, pentru a se
informa cu privire la problemele
de la fața locului. Dosarele de înscriere se depun personal la sediul
spitalului.
Persoanele și mass-media interesate să participe la susținerea
publică a proiectului de management vor putea transmite intenția
de participare pe adresa de e-mail:
spitalul_dragoesti@yahoo.com,
cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe
care doresc să le adreseze candidatului în legătură cu proiectul
de management, până la data
10.10.2022. Participarea persoanelor interesate precum și a
mass-media se face după confirmarea intenției de participare
de către comisia de concurs cu
cel puțin 24 de ore înainte de
data susținerii publice a proiectului de management.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0350.802.491, Compartiment Resurse Umane, și pe
site-ul: www.spitaluldragoesti.ro.

