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A N U N  

 

 Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga  organizează in data de 1 iulie 2015, 

ora 10,00  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 

POSTURI  VACANTE: 

● 1 post medic primar sef sectie, specialitatea ortopedie-traumatologie: 

-Sectia ortopedie-traumatologie                                                             -1 

● 2 posturi medic , specialitatea ortopedie-traumatologie: 

-Sectia ortopedie-traumatologie                                                             -1 

- Ambulatoriu integrat-cabinet ortopedie-traumatologie     -1 

● 1 post medic , specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie: 

-Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie                               -1 

Condiţiile specifice de participare la concurs:  

Condițiile de participare la concurs pentru medici sunt: 

-au domiciliul stabil în Romania; 

-nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penala; 

-sunt apți din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic); 

-sunt absolvenți de învățământ universitar de lunga durata, cu diploma de licență sau 
echivalent în profil 

-sunt medici rezidenti in ultimul an de pregatire sau sunt confirmați ca medic specialist sau 

primar  în specialitatea ortopedie-traumatologie, respectiv recuperare, medicina fizica si 

balneologie 

Condiţii generale pentru participarea la concurs: 

-are cetă enia română, cetă enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apar inând Spa iului Economic European şi domiciliul în România; 

-cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 

-are vârsta minima reglementată de prevederile legale;  
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-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverin ei medicale eliberată de medicul de familie sau de unită ile sanitare abilitate; 

-îndeplineşte condi iile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condi ii specifice potrivit 
cerin elor postului scos la concurs; 

-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infrac iuni contra umanită ii, contra 
statului ori contra autorită ii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 

împiedică înfăptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a unei infractiuni 
săvârşite cu inten ie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea func iei, cu excep ia situa iei 
în care a intervenit reabilitarea. 

Concursul se va organiza  cu respectarea prevederilor Ordinului nr.698/2001, cu modificarile 

si completarile ulterioare, la sediul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga- sala de 

sedinte, Azuga, str.Victoriei, nr.2 si va consta in proba scrisa si proba clínica sau practica 

Proba scrisa va avea loc in data de 1 iulie 2015 ora 10,00, iar data sustinerii probei clinice sau 

practice va fi comunicata , o data cu rezultatul probei scrise. 

   ACTE NECESARE PENTRU CONCURS 

Dosarul de înscriere la concurs se depune pana la data de 27.04.2015, ora 15,00 la serviciul 

resurse umane din cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga si trebuie sa 

contina in mod obligatoriu următoarele acte: 

 1.cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze ; 

2.copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta de confirmare in gradul profesional ; 

3.acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 a ordinului 

mentionat; 

4.declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul 

pentru care doreste sa concureze ; 

5.certificat privind starea de sanatate 

6.dovezi ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de unitatile in care a activat si de Colegiul 

medicilor din Romania ; 

7.copie xerox de pe Certificatul de Membru al Colegiului Medicilor din Romania, cu viza 

anuala 2015 ; 

8.chitanta de plata a taxei de concurs ; taxa de inscriere la concurs este de 150 lei si se va 

achita la casieria unitatii. 

9. Curriculum vitae. 

 Bibliografie: 

 Tematica de concurs este cea stabilita de Ministerul Sanatatii pentru obtinerea titlului 

de medic specialist in specialitatea postului pe care concureaza candidatul si se gaseste afisata  

la adresa : www.ms.gov/MINISTERUL SANATATII / Informare > Cursuri, concursuri, 

examene>Tematici. 

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel:0244.32.20.51, int.211 
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