SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI
STR. GAGENI NR.100
TEL. 0244/537711 Int 286 ; 285
FAX 0244/530678
COD FISCAL 2844545

NR.9154/15.03.2018

CATRE,

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE,
JURIDIC SI CONTENCIOS

Va rugam sa aprobati organizarea concursului/ examenului pentru
ocuparea functiei de sef sectie UPU SMURD, cat si publicarea in ziarul
,,Viata Medicala ‘’ a urmatorului anunt :

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI
SCOATE LA CONCURS
In conformitate cu prevederile Ord. MSP nr.1406/2006, coroborat cu
prevederile art.184 din Legea nr.95/2006 si cu prevederile Ord.MSP
nr.1706/2007 ,
- Sef UPU SMURD

Mentionam ca ne incadram in numarul maxim de posturi aprobate
si in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, intrucat la aceasta data
pentru functia de sef de sectie contractul de administrare nu mai este valabil.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
- cerere in care sa mentioneze functia pentru care doreste sa concureze;
- copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta de confirmare in
gradul profesional;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa la
normele mentionate ;
- cazier judiciar ;
- declaratie pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte ca
nu se afla in stare de incompatibilitate ;
- dovada /adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost
sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea
sau de Colegiul Medicilor din Romania, dupa caz ;
- copie xerox de pe autorizatia de libera practica sau certificatul de
membru al Colegiului Medicilor din Romania, dupa caz ;
- copia carnetului de munca sau , dupa caz, o adeverinta care sa ateste
confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate ;
- un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei ;
- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere
fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru functia pentru
care candideaza;
- chitanta de plata a taxei de concurs
La concurs se pot prezenta medici cu specialitatea medicina de
urgenta, cu grad de medic specialist sau primar, cu experienta minima de
lucru de 5 ani fara intrerupere in cadrul unei UPU.
Persoanele sanctionate in ultimii 2 ani de catre unitatile la care au
fost angajate sau de catre CMR, precum si cele carora le-a incetat
contractul de administrare , nu pot participa la concurs.
Concursul va consta in urmatoarele probe :
- interviu- sustinerea proiectului de management
- proba scrisa
- proba clinica sau practica
Proiectul /lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat/ realizata
individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum
de maximum 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si
trebuie sa fie depus/depusa la inscriere.

Proba scrisa a concursului se sustine dupa intrebari cu subiecte din
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificarile si
completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta specialitatii sectiei.
Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei
stabilite pentru obtinerea titlului de medic primar.
Taxa de participare la concurs este de 350 lei si se achita la
casieria unitatii.
Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la data publicarii
prezentului anunt la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.
Concursul se va desfasura dupa 30 zile de la publicarea prezentului
anunt in ziarul ‘’Viata Medicala ‘’.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0244/537711 int.286

MANAGER ,
EC. NICULESCU MARIUS

SEF SERV. RUNOS,
EC. PREDA FLORICA

