
 

 

ROMANIA,  JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL  LOCAL  AZUGA 

SPI T ALUL  DE  O RTO PEDIE  S I  T RAUMATOLOG IE   

AZUG A  

AZUGA 105100, str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova 

Tel. 0244-322051; 0244322052; Fax 0244-321910; 

CIF – 2845125 ; Nr. reg. ANSPDCP – 29729 

COD IBAN:  RO32TREZ52921F335000XXXX, Trezoreria Busteni   

e-mail:spitalazuga@yahoo.com,website:www.ortopedieazuga.ro 

 

 
. 

   
 

 

 

NR…397../……29.01.2021……… 

 
ANUNȚ CONCURS POSTURI VACANTE 

 
 
SPITALUL DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE AZUGA , cu sediul în Azuga, str.Victoriei, nr.2  

scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.M.S. nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor 
privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist,  
biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a  funcțiilor de șef de secție, șef de 
laborator și sef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în 
unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, următorul post  vacant: 

 
● 1  post medic specialist- confirmat în specialitatea Medicină internă,  la Compartimentul de medicină 

internă, c.i.m. durată nedeterminată, post cu normă întreagă. 
 
I. Condiţii  de desfăşurare: 
1. Dosarele de concurs se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunţului în 

,,Viaţa Medicală”, la sediul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, compartiment RUNOS. 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. Anunțul a fost publicat în Viață 
Medicala nr.5 din data de 29.01.2021. 

 
2. Concursul/examenul se vă desfăşura la sediul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, în 

perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului, dată care se va anunţa la avizierul 
spitalului şi pe site-ul: www.ortopedieazuga.ro. 

Concursul va consta în susţinerea următoarelor probe: -     proba scrisă 
- Iproba clinică sau practică 

II. Condiţii generale de participare: 

 
Pentru participarea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 
-are vârsta minima reglementată de prevederile legale; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei 

medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

http://www.ortopedieazuga.ro/


-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţîi, contra statului ori 
contra autorităţîi, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 
 
III. (1). Acte necesare pentru dosarul de concurs: 

 a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 
 b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, 

farmaciști, și 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 aplicata una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ori 
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 
biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și 
Chimiștilor în sistemul sanitar din Romania; 

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 plata a taxei de concurs. 
      i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.  

 j) certificat de integritate comportamentală 
 
 (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în 

termen de valabilitate. 
 
Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei şi se plăteşte la casieria unităţîi. 
 
IV. Bibliografia: 

Tematica de concurs  este cea pentru obţinerea gradului de medic specialist, specialitatea medicină 
internă. 

 
 
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, sau în copii legalizate. 
Relaţii suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, între orele 9,00 – 15,00 la telefon 0244 / 

322.051, int.211 – birou RUNOS,  la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga din str. 
Victoriei, nr.2, biroul RUNOS și pe site-ul institutiei. 
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CONS.JU.PANDELE VICTOR DINU     COMP.RUNOS, 
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DENUMIRE:SPITALUL DE ORTOPEDIE  
SI TRAUMATOLOGIE AZUGA NR. IEŞIRE REGISTRATURĂ:398 
CIF/CUI:2845125 DATA:29.01.2021   
SEDIU:AZUGA, STR.VICTORIEI, NR.2 

PERSOANĂ CONTACT:EC.BRINZARU DANIELA 

TELEFON:0244322051 

FAX:0244321910 

E-MAIL: spitalazuga@yahoo.com 

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 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;  

h
1
) in situatia prevazuta la art. 1 alin. (6), un document, certificat de grefa, emis de instanta 

judecatoreasca competenta, din care sa reiasa existenta pe rolul instantei a unui litigiu cu privire la 

sanctiunea aplicată; 

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 ; 

l) certificate de integritate comportamentală 

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

Taxa de concurs este de 150 lei și se va achita la casieria spitalului. 

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.5 din data de 29 ianuarie 2021,  la sediul Spitalului de Ortopedie şi 
Traumatologie Azuga, compartiment RUNOS.  

Calendar organizare concurs: 

Publicare anunț-29.01.2021 



 

 

Depunere dosare -29.01.2021-15.02.2021 (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.5 din data de 29 ianuarie 2021 . 

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

int 211. 

 

MANAGER , 

             CONS.JUR.PANDELE VICTOR 

 

 

 

       INTOCMIT, 

               COMP.RUNOS 

      EC.BRÎNZARU DANIELA 


