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A N U N Ţ 

 
 

          SPITALUL FILIŞANILOR  PUBLICĂ LA CONCURS PE PERIOADĂ 
NEDETERMINATĂ 2 (DOUĂ) POSTURI MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE 
URGENŢĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE PRIMIRI URGENŢE AL 
SPITALULUI FILIŞANILOR. 
          Concursul se va desfăşura  la sediul unităţii din oraşul Filiaşi,B-dul.  
Racoţeanu, nr.216, începând cu data de 07.01.2013, orele 11.00 şi va consta în 
două probe de evaluare obligatorii:  
- proba scrisă – 07.01.2013  
- proba practică – 14.01.2013 
Dosarul de înscriere la concurs va fi depus la registratura spitalului  până la data de 
10.12.2012, orele: 15:00 şi trebuie să conţină următoarele documente: 
    a) cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze; 
    b) copia xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în gradul 
profesional; 
    c) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la 
Ordinul 698/2001; 
    d) declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte 
care îi fac incompatibili cu postul pentru care doresc să concureze; 
    e) certificat privind starea de sănătate; 
    f) dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat şi de 
Colegiul Medicilor din România; 
    g) copie xerox de pe autorizaţia de liberă practică; 
    h) chitanţa de plată a taxei de concurs. 
Taxa de participare la concurs este în valoare de 300 lei şi va fi achitată numerar la 
casieria unităţii. 

Concursul  se desfăşoară  în 2 etape , după cum urmează: 
    (1) Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în 
publicaţia  de concurs, etapă eliminatorie; 
    (2) etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde:     
    A. Proba scrisă (obligatorie) 
    Proba scrisă este secretă. 
    Ea va consta în alegerea prin tragere la sorţi a 10 titluri din tematica anunţată prin 
publicaţia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte de concurs. 
    Fiecare subiect va putea fi notat între 0 - 10 puncte, conform unui barem întocmit 
de comisia de examen înainte de începerea corectării. Astfel, la proba scrisă 
candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte. 

 



    Proba scrisă este eliminatorie, fiind obligatorie obţinerea a cel puţin 60 de puncte 
în cazul candidaţilor care concurează pentru ocuparea unui post de medic, 
farmacist, biolog, biochimist sau chimist, respectiv a minimum 70 de puncte în cazul 
candidaţilor care concurează pentru ocuparea posturilor de medic şef de secţie, şef 
de compartiment şef de laborator sau farmacist-şef. În caz contrar candidatul este 
eliminat din concurs chiar dacă nu are contracandidat. 
    Pentru concursul de medic şef de secţie, şef de laborator, şef de compartiment 
sau farmacist-şef, la proba scrisă, din cele 10 întrebări două vor fi din legislaţia 
sanitară. 
    B. Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţile specialităţii şi ale 
postului scos la concurs) 
    La proba clinică sau practică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui 
barem stabilit de comisia de examen înainte de începerea probei. Punctajul minim 
de promovare este de 50 de puncte. 
    Proba clinică sau proba practică pentru medici se susţine în faţa comisiei pe baza 
metodologiei obişnuite a examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist. 
    Conţinutul probei practice pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti va fi 
stabilit de comisie conform specificului specialităţii şi postului. 
    La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la lit. A şi B se va 
adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi 
ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform 
metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la ordin. 
    9. După desfăşurarea tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au 
obţinut minimum 110 puncte, în cazul celor care concurează pentru ocuparea 
posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, respectiv 150 de puncte, 
în cazul celor care concurează pentru postul de medic şef de secţie, şef de 
compartiment, şef de laborator sau farmacist-şef. 
    După întocmirea clasificaţiei, conform înscrierii candidaţilor pe posturi, se 
stabilesc candidaţii care vor ocupa posturile, în ordinea descrescătoare a punctajului 
obţinut. 
 

TEMATICA CONCURSULUI ESTE CEA DE MEDIC ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ DE 
URGENŢĂ. 

 
        Relaţii suplimentare: 
a) www.spitalulfiliasi.ro 
b) Telefon: 0251441383/0251441234 – Resurse Umane 
 

MANAGER, 
DR.DUMITRU IOANA 
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