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ANUNT

Spitalul

de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea, judetul Arges

organizeaza concurs

in

conformitate cu prevederile OMS nr. 86912015,cu completarile si g:todificarile ulterioarg
pentru ocuparea unui post de medic primar psihiatru - vacant in statul de
functii la sectia
psihiatrie ll.

Dosarul

de inscriere

la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cererea in care se menlioneazd postul pentru care doregte sd concureze;
b) copie xerox a diplomei de licenta 9i certificatul de medic specialist

sau primar
pentru medici, medici dentisti , farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in grad
profesional pentru biologi , biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizaliei profesionale cu viza pe anul Tn curs;

d) dovada/inscrisul din care sd rezulte cd nu i-a fost aplicatd una dintre sancliunile
prevdzute 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 in domeniul sdndtdlii, cu
modificirile 9i completirile ulterioare ;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevdzut in anexa nr. 3 la ordin;
f) cazieruljudiciar
;

g) certificat medical din care sd rezulte cd este apt din punct de vedere fizic
Ai
neuropsihic pentru exercitarea activitalii pentru postul pentru care candideazd;
h) chitanta de platd a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate:

Documentele prevazute la lit. d),

0 si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar

in

termen de valabilitate

Dosarele se depun la Biroul RUNOS din cadrul Spitalului de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea " Argeg in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii acestui anunt.
Concursul se organizeaza

in perioada cuprinsa intre 3'l 9i 90 de zile de la publicare in

< Viata Medicald >,

Taxa de participare la concurs este de 150 lei gi se achitd la casieria spitalului.

Tematica de concurs este cea stabilita pentru examenul

de medic primar

in

specialitatea postului si poate fi gasita pe site-ul Ministerului Sanatatii la rubric Tematici.

Relatii suplimentare se pot

obtine la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului

de

Psihiatrie < Sf. Maria > Vedea, judetul Argeg, telefon 02481248109.

Plata publicaliei se va face din contul Spitalului de Psihiatrie Sfanta Maria Vedea,

judetul Arges

,

nr. RO 97TREZ24F6606012OO109X deschis la Tre?oreria Municipiului

Pitegti.

Manager

,

Marinescu Georgeta

