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METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST TEMPORAR VACANT DE
MEDIC SPECIALIST, CONFIRMAT ÎN SPECIALITATEA RECUPERARE,

MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE PENTRU LABORATORUL DE MEDICINĂ
FIZICA ŞI BALNEOLOGIE dîn cadrul

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢA TIRGU MUREŞ

CAPITOLUL I
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 1. În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de
Iaborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în
unităţile sanitare publice cu paturi, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş organizează concurs
pentru ocuparea a 1 (unu) post temporar vacant.
Art. 2. La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant poate participa orice persoană care
îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei
funcţii contractuale.
Art. 3. Poate ocupa postul temporar vacant, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte Iimba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile Iegale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specífice potrivít cerinţelor

postului scos Ia concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori

contra autorităţii, de serviciu sau în Iegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Art. 4. Condiţiile specifice pe care trebuie să Ie îndeplinească persoana care participă Ia concursul pentru
ocuparea unui post vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, Ia propunerea structurilor În aI căror stat de
funcţii se află funcţia vacantă şi sunt următoarele:

a) diplomă de Iicenţă
b) ordin de confirmare — medic specialist în specialitatea postului.

Secţiunea II Dosarul de concurs
Ait5
(1) Pentru înscrierea Ia concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţíne următoarele
documente:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care candidaţii doresc să concureze;
b) copia xerox de pe diploma de studii;
c) adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
d) copie a certificatului de membru aI organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute

Ia art. 455 alin. (1) Iit. e) sau f) Ia art. 547 alin. (1) Iit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările i completările ulterioare;

f) acte dovedîtoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 Ia Ordinul nr.
869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea
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concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist
şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de
laborator şi şef de compar[iment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de
farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi;

g) cazierul judiciar;
h) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic

pentru exercitarea activităţîî pentru postul pentru care candidează;
i) chitanţa de plată a taxei de concurs în valoare de 150 lei;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate
k) dosar plic.

(2) Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.

CAPITOLUL 11:
Art. 6 (1) Înscrierea la examen/concurs pentru de posturi publicate se face la Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Tîrgu Mureş.
(2) Unitatea sanitară la nivelul căreia s-au depus dosarele de înscriere la concurs va verifica şi va confirma
documentele din dosarele respective.
(3) Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de două zile lucrătoare pentru completarea lor.
(4) Ulterior expirării termenului prevăzut la alin. (3) nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele
necompletate se resping.
(5) Situaţia privind dosarele admise sau respinse se afişează la sediul unităţii.
(6) Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare de la afişare,
conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de două zile lucrătoare de la
depu nere
Art. 7. (1) Comisiile de examen/concurs vor fi formate din:
a) preşedinte: - un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog,
biochimist, chimist principal din specialitatea postului;
b) membri:

- un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist,
chimist principal din specialitatea postului;

- un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist,
chimist principal din specialitatea postufui, desemnat de organizaţia profesională judeţeană sau a
municipiului Bucureşti;
c) directorul medical al unităţii;
d) secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist.
(2) Directorul medical şi secretarul comisiei nu notează candidaţii.
(3) Din comisiiie de examinare nu pot face parte persoane care se înrudesc cu candidaţii, până la gradul al
lV-lea, sau care au relaţii cu caracter patrimonial ori interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi.
(4) ln cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici sau medici dentişti în structurile
UPU-SMURD ori CPU, şeful structurii respective sau înlocuitorul legal al acestuia este membru în comisia
de examinare a candidaţilor şi are drept de notare numai în cazul în care deţine titlul de specialist în
specialitatea postu lui publicat Ia concurs.
(5) Comisiile de examen/concurs sunt aprobate de managerul unităţii prin act administrativ, în termen de 5
zile lucrătoare de Ia încheierea înscrierilor.
Art. 8 (1) Examenul/Concursul se susţine în faţa comisiei de examen constituite în conformitate cu art. 7.
(2) Examenul/Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar
nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de Ia încheierea înscrierilor.
(3) Examenul/Concursul cuprinde:

a) o probă scrisă, care cuprinde 5 întrebări din tematica anunţată, fiecare întrebare fiind punctată cu 20
de puncte; şi

b) o probă practicăíclinică, după caz, pentru care se acordă punctajul maxim de 50 de puncte.
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Art. 9. În urma susţinerii tuturor probelor Ue examen/concurs sunt declaraţi promovaţi candidaţii care au
realizat un punctaj minim de 100 de puncte.
Art. 10. (1) Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post publicat şi pentru care s
a candidat, obţinerea postului respectiv făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
(2) In cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare, aceIaşi grad şi aceeaşi specialitate, aceIaşi
Ioc de muncă, clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.

MANAGER,
dr. Puíac Ion Claudiu
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