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Acest document contine date / informatii proprietatea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

ANUNT
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” scoate la concurs, in conformitate
cu prevederile OMS nr.869/2015, urmatoarele posturi vacante:
-

Un post de medic in specialitatea epidemiologie;
Un post de medic in specialitatea psihiatrie in cadrul Sectiei XIII Psihiatrie;
Posturi au fost republicate in nr. 6 din 10.02.2017 a saptamanalului „ Viata Medicala”
si se pot inscrie medici specialisti sau primari confirmati in specialitate, precum si rezidenti
aflati in ultimul an de pregatire a specialitatii respective.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
Cerere tip in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze (disponibila la
inscriere);
copie diploma de medic/ farmacist si adeverinta /diploma de confirmare in gradul
profesional ;
copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
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 (certificatul curent profesional);
acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la OMS 869/2015 ;
cazierul judiciar;
certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;
copie a actelor de identitate in termen de valabilitate;
chitanta de plata a taxei pentru concurs in valoare de 150 lei, conform OMS nr. 869/2015.

Tematica de concurs va fi afisata la sediul spitalului;
Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt in
"Viata medicala", respectiv numarul 6 din 10.02.2017, iar concursul se organizeaza in perioada
cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicare.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Runos / telefon 021.334.42.66 int. 319.

