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SCOATE LA CONCURS

in confonnitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, urmatorul post vacant :

un post de medic, specialitatea medlcina generals la Serviciul de Management al Calitatii
Serviciilor Medicale

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cererea in care se rnentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copia de pe diploma de medic ~i adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovadalinscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 447

alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (I) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (I) lit. d) sau e) din
Legea or. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea or. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist, biolog ~i chimist , Infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor,
Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa or. 3 la ordin;
t) 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.
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
j)

Taxa de inscriere la concurs este de 150 lei ~i se va achita la casieria Spitalului Judetean de
Urgenta Resita.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
inscrierile fa concurs se fac pana in data de 21 aprilie 2017, iar examenullconcursul se va

organiza in perioada cuprinsa intre 31 de zile ~i 90 de zile de la publicarea anuntului in "VIATA
MEDICALA ". Anuntul a fost publicat in revista ; VIATA MEDICALA" nr.14 din 7 aprilie 2017.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul R.U.N .O.S. al Spitalului Judetean de Urgenta
Resita.telefon 0255/227830.


