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A N U N Ţ 

 SPITALUL DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE AZUGA , cu sediul în 

Azuga, str.Victoriei, nr.2, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1406 din 16 noiembrie 

2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea 

funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.185 din Legea nr.95/2006-

republicată, cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a urmatoarelor 

posturi vacante: 

● 1  post șef secție - Secția de ortopedie traumatologie  

● 1  post șef secție - Secția de recuperare, medicină fizică și balneologie  

● 1  post șef laborator - Laboratorul de analize medicale  

Conditii specifice de participare:  

La concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție/laborator, se pot 

prezența medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă, specialitate pe care o 
practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății publice 

(vechimea în specialitate decurge de la dată confirmării și încadrării că medic specialist).  

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul 
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile 

stabilite la art.5. lit.b), li.c) sau lit.d)- din Ord.nr.1406/2006, cu modificările și completările 
ulterioare,  nu pot participa la concurs; 

 Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte: 

 a) cererea în care se menționează funcția pentru care doresc să concureze; 

    b) copia xerox a diplomei de studii; 

    c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; 

   d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexă la prezențele 
norme; 

   e) declarația pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost 
condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia 
dorește să concureze; 



 

 

f) declarația pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în 
stare de incompatibilitate; 

    g) certificatul privind starea de sănătate; 

h)dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de către 
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din 

România; 

i) copia xerox a autorizației de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului 

Medicilor din România; 

j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în 

specialitate și vechimea în specialitate; 

k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției, laboratorului sau 

serviciului medical; 

    l) chitanță de plata a taxei de concurs 150 lei. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. 

Concursul va consta în susţinerea următoarelor probe: 

1.   interviu-sustinerea proiectului de management 

   2.    proba scrisă 

     3.    proba clinica/practică 

   Proba interviu constă în proiectul de management privind evoluția viitoare a secției.  

Proba scrisă a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție sau șef de 
laborator se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006-republicată, privind reforma 
în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și legislația secundară aferentă.  

       Proba clinică sau proba practică pentru medici se susține în față comisiei de examinare pe 

baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist. 

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunţului 
în Viaţa Medicală nr.48 din data de 29 noiembrie 2019,  la sediul Spitalului de Ortopedie şi 
Traumatologie Azuga, compartiment RUNOS.  

Calendar organizare concurs: 

Publicare anunț-29.11.2019 



 

 

Depunere dosare -29.11.2019-16.12.2019 (inclusiv) până la ora 15,00, la sediul spitalului, birou 

RUNOS.  

 

Concursul/examenul se organizeaza la sediul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie 
Azuga, in termen de minimum  30 de zile si maximum 90 de zile de la publicarea in „ Viata 

Medicala” nr.48 din data de 29 noiembrie 2019 . 

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0244.32.20.51, 

int 211. 

 

MANAGER , 

CONS.JUR.PANDELE VICTOR 


