ANUNT
Spitalul Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan’’ organizeaza in conformitate cu
prevederile OMS nr. 869/09.07.2015 , cu modificarile si completarile ulterioare,
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi
vacante:
- 1 post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an confirmat in
specialitatea chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva la Sectia
Clinica Chirurgie Plastica, Microchirurgie, Reconstructiva;
- 1 post cu norma intreaga de medic specialist, confirmat in specialitatea
obstetrica – ginecologie – Sectia Clinica Obstetrica - Ginecologie I Maternitatea Bucur;
- 1 post cu norma intreaga de medic specialist, confirmat in specialitatea
chirurgie vasculara – Sectia Chirurgie Vasculara;
- 1 post cu norma intreaga de medic specialist, confirmat in specialitatea
medicina nucleara – Laboratorul de medicina nucleara;
- 2 posturi cu norma intreaga de medici specialisti, confirmati in
specialitatea radiologie - imagistica medicala –Laborator de Radiologie si
Imagistica Medicala in Unitatea de Primiri Urgente;
- 4 posturi cu norma intreaga de medici specialisti, confirmati in
specialitatea medicina de urgenta –Unitatea de Primiri Urgente;
Mentionam ca aceste posturi au fost scose la concurs in conformitate cu
art. 5, alin.(4) din OMS. Nr. 869/09.07.2015 si publicat in saptamanalul ,,Viata
Medicala’’ nr 42 din data de 18.10.2019.
Candidatii interesati vor depune la unitatea sanitară un dosar cuprinzând
următoarele documente:
a) cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) fotocopia de pe diploma de licenta medic si adeverinţă/certificat de confirmare
în gradul profesional;
c) fotocopie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul
în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile
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 sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul
OMS nr. 869/09.07.2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi
neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs in valoare de 150 lei platita la casieria
unitatii.
i) fotocopia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele prevazute la pct d,f,g, sunt valabile 3 luni si se depun la dosar
in termen de valabilitate.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile
calendaristice de la aparitia anuntului, iar concursul se organizeaza in perioada
cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata Medicala”.
Pentru certificarea documentelor depuse in fotocopie pentru dosarul de
inscriere , se vor prezenta la inscriere documentele in original.
Termen limita de depunere a dosarelor : 01.11.2019

ANUNT
Spitalul Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan’’ organizeaza ,in conformitate cu
prevederile OMS nr. 869/09.07.2015 cu modificarile si completarile ulterioare
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatorului post vacant:
- 1 post de medic specialist, specialitatea boli infectioase in cadrul
Serviciului de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale.
Mentionam ca acest post a fost scos la concurs in conformitate cu art. 5,
alin.(4) din OMS. Nr. 869/09.07.2015 si publicat in saptamanalul ,,Viata
Medicala’’ nr .44/03.11.2017;
Candidatii interesati vor depune la unitatea sanitară un dosar cuprinzând
următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia xerox de pe diploma de medic si adeverinţă/certificat de confirmare în
gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în
curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile
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 sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul
OMS nr. 869/09.07.2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi
neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs in valoare de 150 lei platita la casieria
unitatii.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31si 90 de zile de la publicarea
in “Viata Medicala”.
Termen limita de depunere a dosarelor : 17.11.2017

ANUNT
Spitalul Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan’’ organizeaza ,in conformitate cu
prevederile OMS nr. 869/09.07.2015 , concurs pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante:
- patru posturi de medic specialist, specialitatea medicina de urgenta pentru
Sectia U.P.U.;
- doua posturi de medic specialist, specialitatea medicina de familie, cu
competente medicina de urgenta pentru Sectia U.P.U.;
- doua posturi de medic rezident an V, specialitatea medicina de urgenta
pentru Sectia U.P.U
- 0.5 post de medic specialist , specialitatea chirurgie vasculara in cadrul
Sectiei Chirurgie Vasculara.
Mentionam ca in conformitate cu art. 5, alin.(4) din OMS. Nr. 869/09.07.2015 a
fost publicat in saptamanalul ,,Viata Medicala’’ nr .35/01.09.2017;
Candidatii interesati vor depune la unitatea sanitară un dosar cuprinzând
următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic si adeverinţă/certificat de confirmare în gradul
profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în
curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile
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 sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul
OMS nr. 869/09.07.2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi
neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs in valoare de 150 lei platita la casieria
unitatii.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Termen limita de depunere a dosarelor : 15.09.2017

ANUNT

Spitalul Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan’’ organizeaza ,in conformitate cu
prevederile OMS nr. 869/09.07.2015 , concurs pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante:
- un post de medic specialist gastroenterologie pentru Sectia Clinica
Gastroenterologie,
- un post de medic rezident anul IV, specialitatea recuperare, medicina fizica
si balneologie in cadrul Ambulatoriului Integrat – Cabinet Recuperare,
Medicina fizica si Balneologie.
Mentionam ca in conformitate cu art. 5, alin.(4) din OMS. Nr. 869/09.07.2015 a
fost publicat in saptamanalul ,,Viata Medicala’’ nr .32/11.08.2017;
Candidatii interesati vor depune la unitatea sanitară un dosar cuprinzând
următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic si adeverinţă/certificat de confirmare în gradul
profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în
curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile
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 sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul
OMS nr. 869/09.07.2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi
neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs in valoare de 150 lei platita la casieria
unitatii.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Termen limita de depunere a dosarelor : 25.08.2017

ANUNT
Spitalul Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan’’ organizeaza concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de medic specialist
urologie pentru Sectia Clinica de Urologie , publicat in saptamanalul ,,Viata
Medicala’’ nr .17/30.06.2017;
Candidatii interesati vor depune la unitatea sanitară un dosar cuprinzând
următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic, adeverinţă/certificat de confirmare în
gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre
sancţiunile 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 sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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
şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs in valoare de 150 lei platita la casieria
unitatii.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Termen limita de depunere a dosarelor : 15.05.2017

ANUNT

Spitalul Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan’’ organizeaza concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de medic specialist
chirurgie plastica si microchirurgie pentru Sectia Clinica de Chirurgie
Plastica, Microchirurgie Reconstructiva publicat in saptamanalul ,,Viata
Medicala’’ nr .26/30.06.2017;
Candidatii interesati vor depune la unitatea sanitară un dosar cuprinzând
următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic, adeverinţă/certificat de confirmare în
gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre
sancţiunile 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 sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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
şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs in valoare de 150 lei platita la casieria
unitatii.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Termen limita de depunere a dosarelor : 14.07.2017

