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In conformitate cu prevederile Ordinului M .S nr.1406/2006 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, 
şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice coroborat cu prevederile art.185 
din Legea 95/2006 -  republicata si cu preverile OMS nr.1706/2007, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
“Mavromati” Botoşani, anunţa scoaterea la concurs a următoarelor posturi publicate in revista 
“Viata Medicala” nr. 7 din 18.02.2022, după cum urmează :

S ef Secţia A .T.I;
S ef Secţia Neurologie;
S ef Secţia Medicina Interna II;
Sef Secţia Boli Infectioase Adulţi ;
S ef Secţia Boli Infectioase Copii.

/ .Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
- cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să candideze;
-  copia xerox de pe diploma de studii; ’

-  adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.2 la normele 

menţionate;
- declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 

penal pentru fapte ce- Ifac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte sa concureze;
- declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de 

incompatibilitate;
- certificatul privind starea de sănătate tip A5;
- copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor 

din România;
- dovada /adeverinţa din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea 
unităţilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în 
specialitate şi vechimea în specialitate;
- un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei;
- chitanţa de plată a taxei de concurs in valoare de 200 de lei.

Se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii:

- Sunt medici cu o vechime de cel puţin 5 ani in specialitatea postului, specialitate pe 
care o practica in mod curent si in care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sanatatii publice 
(vechimea in specialitate decurge de la data confirmării si incadrarii ca medic specialist).

Nu se pot inscrie :
Persoanele carora le-a încetat contractul de administrare in ultimii 2 ani, in condiţiile 

stabilite la art.5 lit. b), c) sau d) din OMS nr.1406/2006, sau cele care au împlinit varsta de 
pensionare conform legii, nu pot participa la concurs /examen.

Persoanele sancţionate in ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de 
către Colegiul Medicilor din Romania, nu pot participa la concurs/examen. In situaţia in care 
persoanele contesta conform legii sancţiunea aplicata fie  de unitatea angajatoare, fie  de Colegiul 
Medicilor din Romania, interdicţia de a nu participa la concurs produce efecte de la data la care 
hotararea judecătoreasca ramane definitiva.
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înscrierile la concurs se fac la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani in 
termen de 15 zile de la publicarea anunţului, respectiv pana la data de 07.03.2022, ora 15,30, 
iar concursul se organizează in termen de minimum 30 de zile si maximum 90 de zile de la 
publicarea in Viata Medicala.

Rezultatele verificării dosarelor se afiseaza la sediul unitatii.
Dosarele respinse pot f i  completate in termen de 5 zile lucratoare de la data publicării.
Contestaţiile privind dosarele respinse se depun in termen de 24 de ore de la data afisarii.

Răspunsul se comunica in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii.
Concursul sau examenul va consta din următoarele probe:

- Interviul -  susţinerea proiectului de management;
- Proba scrisa;
- Proba clinica sau practica.

Proba scrisa a concursului se susţine după subiecte din Legea nr.95/2006 privind reforma 
in domeniul sanatatii -republicata si legislaţia secundara aferenta.

Proba clinica sau proba practica se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru 
obţinerea titlului de medic specialist.

Tematica de concurs/ examen pentru posturile vacante va f i  afisata pe site-ul 
www.spitalulmavromati.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenta 
„Mavromati” Botoşani, telefon 0231/518812 interior 1141 si pe site-ul 
www.spitalulmc
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