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A N U N Ţ 
 

            În conformitate cu prevederile Ordinului 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 

laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în 

unităţile sanitare publice cu paturi, cu completările și modificările ulterioare, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, b-dul Revoluţiei, nr.23, anunţă scoaterea la concurs a 

următorului post vacant: 

 

- 1 post vacant de medic rezident aflat in ultimul an de pregatire, confirmat in specialitatea 

medicina de urgenta in cadrul UPU -norma intreaga;  

- 1 post vacant de medic specialist confirmat in specialitatea gastroenterologie in cadrul Sectiei 

gastroenterologie - norma intreaga; 

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte : 

    a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

    b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, 

farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau 

chimişti; 

    c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 

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

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

    f) cazierul judiciar; 

    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru 

exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

    h) chitanţa de plată a taxei de concurs; 

    i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. 

    Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de 

valabilitate. 

          Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoţite  de  documentele originale care se certifică 

pentru conformitate cu originalul, de către secretariatul comisiei de concurs sau se prezintă copii legalizate. 

 

Taxa de concurs este  de 150 lei şi se plăteşte la casieria unității. 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA 

IULIA 

ALBA IULIA, Bd.Revolutiei 1989, nr.23,  

Jud. Alba, cod 510007, cod fiscal 4613342 

Telefon 0258-820825, Fax 0258-835729 

Operator de date cu caracter personal nr. 14839 

www.spitalalba.ro 

 

 

http://www.spitalalba.ro/


 

Înscrierile la concurs se fac la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în termen de 15 zile 

calendaristice de la apariţia anunţului în revista Viaţa Medicală, respectiv până la data de 02.09.2019 ora 

1500, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zile de la data publicarii în 

revista ”Viaţa Medicală” nr.33/16.08.2019.  

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii în data de 04.09.2019. 

Dosarele incomplete pot fi completate în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării – respectiv 

până la data 11.09.2019 ora 1500. 

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs,  se adresează în termen de două zile 

lucrătoare din momentul afişării, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 2 

zile lucrătoare de la depunere. 

                             

                            Concursul va consta în următoarele probe:  

    1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C); 

    2. proba scrisă (A); 

    3. proba clinică sau practică (B). 

 

Proba scrisă va avea loc la o dată ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea perioadei de 

înscriere. 

 

          Tematica de concurs/examen pentru medici este cea aprobată pentru examenul de medic specialist.  

          Relaţii suplimentare se pot  obţine la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, telefon 0258/820825, interior 146. 
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