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Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea organizeaza concurs potrivit prevederilor O.M.S. 

nr. 869/2015,cu modificarile si completarile ulterioare pentru ocuparea a urmatoarelor 

posturi vacante: 

• 1 post cu norma întreaga de medic specialist confinnat in specialitatea neonatologie
pentru compartimentul de Neonatologie.;

• 1 post cu norma întreaga de medic primar confirmat in specialitatea radiologie
imagistica medicala pentru Laboratorul de Radiologie-Imagistica Medicala;

Conditii de inscriere : 

• Studii: superioare absolvite cu diploma de medic sau de licenta in medicina;
• Examen de medic specialist/primar in specialitile posturilor scoase la concurs;
• Examenul de verificare a cunostintelor prevazute de curriculum de pregatire aferent

anului de formare promovat;

Concursurile vor consta in urmatoarele probe si se sutin in urmatoarea 

ordine: 

1. Analizarea si evaluarea activitatii profesionale stiintifice;
2. Proba scrisa;
3. Proba clinica sau practica.

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte: 

1. cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
2. copia xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificatul de specialist sau de

primar pentru medici;
3. copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
4. dovada/înscrisul 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) orie), respectiv la
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;

5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
6. cazierul judicar;
7. certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct fizic si neuropsihic pentru

exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;




