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ANUNŢ  CONCURS 

 
Municipiul Botoșani  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de 

medic specialist în specialitatea medicină generală sau medicină de familie, din cadrul Dispensarului 

Școlar nr.3 Botoșani - Compartiment Asistenţa Medicală şi de Medicină Dentară în unităţile de 

învăţământ preuniversitar. 

 La concurs se pot prezenta medici specialiști  sau primari, confirmați în specialitatea medicină 

generală/medicină de familie, cu drept de liberă practică. 

 

 Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta următoarele: 

 -dosar cu șină. 

 -cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze (Descărcați formular 

de înscriere) 

 -Curriculum vitae (Descărcați Curriculum Vitae) 
 -copia xerox de pe diploma de licență și adeverința /certificatul de confirmare în gradul 
profesional specialist sau primar, 
 -copia xerox a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România cu viza pe anul în 
curs, 
 -dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 -acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 din O.M.S. 869/2015( 

Descărcați model metodologia de calcul) 
 -cazierul judiciar, 
 -certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea  activității pentru postul pentru care candidează, 

 -declaratie consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ( Descărcați formular 

Declaraţie) 
 -copia actului de identitate în termen de valabilitate, 
 -chitanța de plată a taxei de concurs. 

Copiile xerox de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documente 

originale. 

 

             Informații suplimentare: 

 - Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 18.10.2021, ora 16.00, la 

sediul Municipiului Botoșani, str. Piața Revoluției nr.1, Camera 1. Selecția dosarelor și afișarea 

selecției dosarelor :25.10.2021. Depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor, se va face 

în termen de 48 ore de la afișarea selecției, respectiv 27.10.2021, iar afișarea rezultatelor soluționării 

contestațiilor se va face în data de 29.10.2021. 

 -Proba scrisă a concursului: 08.11.2021 ora 10.oo, afișarea rezultatelor probei scrise: 

08.11.2021. Depunerea contestațiilor cu privire la proba scrisă : 09.11.2021. Afișarea rezultatelor 

soluționării contestațiilor probei scrise: 10.11.2021. 

https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip3/f2_inscriere.doc
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip3/f2_inscriere.doc
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip2/cv_european.doc
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip3/metodologia_de_calcul.doc
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip3/decl_secu1.doc
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip3/decl_secu1.doc
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 -Proba practică: 11.11.2021. Depunerea contestațiilor la proba practică: 12.11.2021. 

Soluționarea contestațiilor la proba practică și afișarea rezultatelor acestora: 15.11.2021. 

  -Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 16.11.2021 

 

 Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei pentru fiecare participant. 

 Tematica de concurs va fi pusă la dispoziție în momentul înscrierii la concurs. 

 Informații suplimentare se pot obține și la sediul U.A.T. Municipiul Botoșani din str. Piața 

Revoluției nr.1 sau la telefon 02312.502200, interior 109, persoană de contact Groholschi Liliana- 

consilier superior Serviciul Resurse Umane, Salarizare..  

 

 

                                         B I B L I O G R A F I E 
pentru concursul de ocupare a postului de medic specialist din cadrul   

Compartimentului Asistenţa Medicală şi de Medicină Dentară din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat 

 

1. A.Georgescu, I.A. Anca  -Compendiu de Pediatrie. 

2. Eugen Ciofu, Carmen Ciofu –Esențialul în pediatrie (Editura Medicală Amaltea). 

3. Valeriu Popescu –Algoritm diagnostic și terapeutic în pediatrie, Vol. I și II (Editura Medicală 

Amaltea). 

4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii –republicată. Titlul XII. Exercitarea 

profesiei de medic, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din 

unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor şi tinerilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

6. O.G. nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinurilor şi Legea nr. 

649/2001 pentru aprobarea ei, cu modificările şi completările ulterioare. 

7. Ordinul nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecţiunile care pot constitui 

cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani. 

8. Ordinul nr. 204/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la 

orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi normele sale metodologice de aplicare. 

9. Ordinul MS nr. 438/4629/30.03.2021 privind asigurarea asistenței medicale a preşcolarilor,  

elevilor din unităţile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ 

superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de 

viață sănătos. 

10. Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi 

şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Ordinul M.S. nr. 961/19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice și private, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

12. Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de 

date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. 

 

 

 


