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SPITALUL JUDEŢEANDE URGENŢĂ REŞIŢA

SCOATE LA CONCURS

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa scoate la concurs În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.
869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

2 posturi de medic primar, specialitatea medicină internă la Secţia MEDICINĂ INTERNĂ I
un post de medic specialist, specialitatea oftalmologie la Secţia OFTALMOLOGIE
un post medic specialist, specialitatea ORL la COMP. ORL
un post medic primar, specialitatea radiologie-imagisticămedicală la LABORATOR RADIOLOGIE
IMAGISTICĂMEDICALĂ

un post medic specialist, specialitatea medicină legală la SERVICIUL DE MEDICINĂ LEGALĂ

un post medic specialist, specialitatea pneumologie la DISPENSAR TBC

Dosarul de Înscriere la concurs va cuprinde următoareleacte :
a) cererea În care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificatde confirmare În gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul În curs;
d) dovada/inscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447

alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) Iit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma În domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ori la art. 39 alin. (1) Iit. 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; .
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 fiz ic şi neuropsihic pentru

exercitarea activităţii pentru postul pentru care cand idează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate În tennen de valabilitate.

Taxa de Înscriere la concurs este de 150 lei şi se va achita la casieria Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac până În data de 3 august 2018, iar examenul/concursul se va

organiza În perioada cuprinsă Între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului În "VIAŢA

MEDICALĂ " . Anuntul a fost publicat În revista " VIAŢA MEDICALĂ" nr.29 din ~O iulie 20 18.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului Judeţean de Urgenţă

Reşiţa,telefon 0255/227830.


