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A N U N Ţ 
 

Spitalul Orasenesc Zimnicea cu sediul in Zimnicea, str. Imparatul Traian, nr. 68-72, jud. Teleorman, 

anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante (temporar vacante), cu respectarea 

prevederilor O.M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu art. 184 din Legea nr. 95/2006, O.M.S. Nr. 869/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza: 

- 1 post sef sectie in cadrul Sectiei Medicina interna; 

- 1 post sef sectie in cadrul Sectiei Chirurgie generala. 

- 2 posturi cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Medicina interna, la Sectia 

Medicina interna; 

- 1 post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Medicina interna, la 

Compartimentul Medicina interna – Cronici ; 

- 1 post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Pediatrie, la Compartimentul 

Pediatrie ;  

- 1 post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Radiologie – Imagistica 

medicala, pentru Laboratorul de Radiologie al spitalului ; 

- 1 post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Medicina de laborator, pentru 

Laboratorul de analize medicale al spitalului ; 

- 1 post cu norma intreaga de medic de medicina generala cu drept de libera practica, in cadrul 

Biroului Managementul calitatii serviciilor de sanatate al spitalului. 

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea 

anuntului in “Viata medicala” (nr. 18/07.05.2021), data limita de depunere a dosarelor fiind 24.05.2021, iar 

concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata medicala”. 

Conditii de participare: 

- are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand 

Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

- cunoaste limba romana; 

- are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

- are capacitate deplina de exercitiu; 

- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de 

familie sau unitatile sanitare abilitate; 

- indeplineste conditiile de studii; 

- nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului 

sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a 

unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea 

functiei vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 
 

Dosarul de inscriere la concurs , pentru medici va cuprinde urmatoarele documente : 

a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze ; 

b) copie de pe diploma de licenta si certificatul de specialist/ primar; 

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs; 

d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la 

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile 
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ulterioare,din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin ; 

f) cazierul judiciar; 

g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic 

pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza; 

h) chitanta de plata a taxei de concurs in valoare de 150 lei ; 

i) copia actului de identitate in termen de valabilitate. 
 

Dosarul de inscriere la concurs , pentru sefi sectie va cuprinde urmatoarele documente : 

a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze ; 

b) copie de pe diploma de studii; 

c) adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional ; 

d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 2 la normele mentionare ; 

e) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal 

pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze ; 

f) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare in 

incompatibilitate ; 

g) certificat privind starea de sanatate ; 

h) 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 ; 

i) copie a autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru CMR; 

j) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si 

vechimea in specialitate; 

k) un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei; 

l) chitanta de plata a taxei de concurs in valoare de 150 lei ; 

m) copia actului de identitate in termen de valabilitate. 

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului, 

specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin O.M.S. (vechimea in specialitate 

decurge de la data confirmarii si incadrarii ca specialist). 
 

La depunerea dosarelor de inscriere, atat pentru sefii de sectie cat si pentru medici, candidatii vor 

prezenta documentele in original pentru a fi certificate pentru conformitate. 

Tematica de concurs este cea prevazuta pentru examenul de medic primar/specialist, publicata pe 

site-ul Ministerului Sanatatii. 

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane din cadrul spitalului sau la numerele de 

telefon 0247.366.995 / 0752.443.808. 
             
              MANAGER, 

       Jr. CONE GEANINA 

doc:1060009502/1

