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ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/ 2015, privind 
organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de 
medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unităţile 
sanitare publice , Spitalul Judeţean de Urgenţa "Mavromati" Botoşani, anunţa 
scoaterea la concurs a unui post republicat in revista "Viata Medicala" nr. 48 din 
25.11.2016, după cum urmează:

Secţia Pediatrie II din localitatea Botoşani« b-dul M.Eminescu nr.12:

- 1 post de medic in specialitatea pediatrie;

La concurs se pot prezenta medici rezidenţi aflaţi in ultimul an de pregătire in 
specialitatea in care se publica postul, specialişti sau primari confirmaţi in specialitatea 
in care se publica postul.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

-  Cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte sa candideze;
- Copie xerox de pe diploma de medic /farmacist si adeverinţa /certificat de 

confirmare in gradul profesional;
- Copie xerox a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe 

anul in curs;
- Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre 

sancţiunile prevăzute la art.455 alin.(i) lit.e) sau f), la art.541 alin.(i) lit.d) ori e), 
respectiv la art.628 alin. (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare;

- Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut de Anexa nr.3 a 
ordinului menţionat;

- Cazierul judiciar;
- Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si 

neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candidează;
- Chitanţa de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei si se plăteşte la casieria unitatii.

înscrierile la concurs se fa c la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” 
Botoşani in termen de 15 zile de la publicarea anunţului, respectiv pana la data de 
12.12.2016 ora 15,30 , iar concursul se organizează in maxim go de zile de la publicarea 
in revista „Viata Medicala ”  nr.48 din 25.11.2016.



Rezultatele verificării dosarelor se afiseaza la sediul unitatii in data de 
19.12.2016, ora 08,00;

Dosarele respinse pot f i  completate in termen de 5 zile lucratoare de la data 
publicării -  respectiv pana in data de 2y.12.2016, ora 15,30.

Contestaţiile privind dosarele respinse se depun in termen de 2 (doua) zile 
lucratoare de la data afisarii.

Răspunsul se comunica in termen de 24 de ore de la data depunerii.

Concursul va consta din următoarele probe:
- Proba scrisă ( obligatorie );
- Proba clinica sau practica (in funcţie de particularităţile postului publicat la

Tematica de concurs/ examen pentru posturile de medic este cea pentru 
examenul de medic specialist.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de 
Urgenta „Mavromati” Botoşani, telefon 0231/518812 interior 2141 si pe site-ul 
www.spitalulmavromati.ro.
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