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AVIZAT PRIMARIA HUSI    AVIZAT COLEGIUL MEDICILOR VASLUI, 
Primar, ing. Ioan Ciupilan    Presedinte-Dr. Viorica Stoian  

 
 
 

PUBLICATIE DE CONCURS 

 
Spitalul municipal “Dimitrie Castroian “ Husi cu sediul in str 1 Decembrie nr. 40 jud Vaslui, 

scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSP nr. 1406/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 republicata privind 
reforma in domeniul sanatatii si cu OMSP nr. 1706 / 2007 (pentru functia de medic sef UPU), 
urmatoarele functii: 

 

1. sef Sectia medicina interna  
2. sef Sectia medicina interna cronici 
3. sef Sectia obstetrica-ginecologie 
4. sef Sectia boli infectioase 
5. sef Sectia neurologie 
6. sef Compartiment de Primire a Urgentelor 
7. sef Laborator radiologie si imagistica medicala  
8. sef Laborator analize medicale 
 
Conditii de participare la concurs: 
-La concursurile pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie/sef laborator se pot prezenta medici cu 
o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă, specialitate pe care o practică în mod 
curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate 
decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist). 
-La concursurile pentru ocuparea funcţiei de sef CPU se pot prezenta medici cu specialitatea 
medicină de urgenţă, cu grad de medic specialist sau primar, cu experienţă minimă de lucru de 3 
ani fără întrerupere în cadrul unei UPU,precum si medici cu specialitatea ATI, cu grad de medic 
specialist sau primar, care au activat cel puţin 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU, având locul 
de muncă stabil în această unitate, fără a fi implicati în timpul programului de lucru în alte activităţi 
în cadrul secţiilor de ATI sau în blocul operator; 

-Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către 

Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în 

condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru 

ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu.  
-Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi pierd dreptul de 
practică medicală şi pot participa la concursul de ocupare a funcţiei de şef de secţie/laborator 
numai după redobândirea dreptului de exercitare a profesiei, obţinut în condiţiile legii. 
 
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:  
    a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze; 
    b) copia xerox a diplomei de studii; 
    c) adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; 
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    d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în OMSP nr. 1406/2006; 
    e) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze; 
    f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de 
incompatibilitate;  
    g) certificat privind starea de sanatate fizica si neuropsihica -apt medical pentru postul pentru 
care candideaza ;   
   h) dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către 
conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din 
România; 
    i) copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor 
din România; 
    j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în 
specialitate şi vechimea în specialitate; 
   k) un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului sau serviciului 
medical; 
   l) cazier judiciar; 
  m) Chitanta de plata a taxei de concurs care se va achita la casieria unitatii. 
     
    Concursul/examenul va consta in urmatoarele probe : 
1. Interviu - sustinerea proiectului de management  
2. Proba scrisa  
3. Proba clinica sau practica  
 

Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la aparitia acestiu anunt in revista «  
Viata Medicala « , iar concursul se va organiza dupa 30 de zile de la publicare ,dar nu mai tarziu de 
90 de zile ,conform legislatiei. 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. : 0235/481081 interior 104 . 
 
Mentionam faptul ca, in conformitate cu prevederile  art. 23 aliniatul (1) din Ordinul nr. 

1406/2006 ,la numirea în funcţia de şef de secţie, candidaţii declaraţi reuşiţi vor încheia cu spitalul 
public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul 
căruia sunt prevăzuţi indicatori specifici de performanţă . 

Efortul financiar reprezentat de incheierea acestor contracte de administrare va fi cuprins in 
bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 

 
MANAGER, 

DR. ROTARU LUCIA  
 

 
 

 
 

Numele si prenumele Functia Data Semnatura 

dr. Trofin Virgil Director medical interimar 19.12.2017  

ec.Paun Eliza Director financiar contabil 19.12.2017  

Insp. sp. Gavrilescu Camelia  Inspector resurse umane 19.12.2017  
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