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                     R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                                               NECLASIFICAT   

          Spitalul Militar de Urgenţă                                                                            Exemplar  nr. __ 

              „Dr. Alexandru Gafencu”                   Dosar nr. __        

                       01.04.2020                                                

          Nr. A 1185 

                   Constanţa 

 

                                   A P R O B 
      COMANDANTUL SPITALULUI MILITAR DE URGENŢĂ 

                     „Dr. Alexandru Gafencu” Constanţa 

     Colonel medic, 

                                        dr. Aurel TRANĂ 

 

A N U N Ţ 
SPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ CONSTANŢA ORGANIZEZĂ SELECŢIE 

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI DE PERSONAL CIVIL 

CONTRACTUAL, PE DURATĂ DETERMINATĂ, PÂNĂ LA DATA DE 20.09.2020, 

ASTFEL: 
 

 

- 1 POST DE MEDIC SPECIALIST,  

SPECIALITATEA DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE 

ÎN STRUCTURA SPRIJIN EPIDEMIOLOGIC  

 
 

Condiţii generale 

 

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) au capacitate deplină de exerciţiu; 

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie; 

f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar 

face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei unde a intervenit reabilitarea. 
 

Condiţii specifice 

 

a) facultatea de medicină generală; 

b) confirmat medic specialist în specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 

c) vechime : perioada de rezidenţiat în specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 

d) nivel de acces la informaţii secret de serviciu, precum şi acordul scris al candidatului privind 

verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de 

securitate; 

e) certificat de membru al Colegiului medicilor, vizat la zi. 
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Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte : 

a) cererea de angajare şi acordul persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea 

obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în 

care va fi declarată „admis”; 

b) copia actului de identitate în termen de valabilitate, precum şi copii de pe certificate de căsătorie şi 

de naştere, acolo unde este cazul; 

c) copia diplomei de licenţă şi a certificatului de confirmare în gradul profesional; 

d) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 

pentru care candidează ; 

e) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate; (va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

f) curriculum vitae (model european); 

g) copie certificat de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

h) 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, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea 

profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România. Până la prezentarea 

documentului (dovada/înscrisul), candidatul poate depune o declaraţie pe proprie răspundere cu 

privire la inexistenţa situaţiilor prevăzute de actele normative menţionate. 

i) dosar plic, în cazul depunerii documentelor la sediul spitalului. 

 

Documentele dosarului de angajare se transmit, pe cât posibil electronic, în format pdf., fiecare 

document introdus în fişier separat, pe adresa de email resurse_umane@smuct.ro , urmând ca persoana 

selecţionată să prezinte documentele în original, pentru confruntare, la angajare. 

 

Calendarul de desfăşurare a selecţiei 
 

- Dată limită, ora şi locul de transmitere/depunere a dosarului de selecţie: 05.04.2020, electronic, 

pe adresa resurse_umane@smuct.ro sau la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia 

nr.96, Constanţa, în perioada 01-06.04.2020, în fiecare zi lucrătoare între orele 07.30-15.30; 

- Termenul în care se afişează rezultatul selecţiei dosarelor: 07.04.2020, până la ora 15.30, la 

sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a 

unităţii. 

 

Dosarele de angajare se transmit electronic în perioada 01-05.04.2020 sau se depun la sediul 

Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa, Bdul. Mamaia nr.96, judeţul Constanţa, în perioada 01-06.04.2020, 

în fiecare zi lucrătoare între orele 07.30-15.30. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul personal al spitalului. Persoană de contact lt.col. 

Minciună Cristian sau p.c.c. Ilie Marius, tel. 0241 660390 int.106. 
                

 

 

          Întocmit  

Lt.col. Minciună Cristian 

 

 


