Nr. 5911/ 09.11.2021
Anunț
privind ocuparea unui post vacant prin transfer la cerere
În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice Spitalul de Psihiatrie “Sf. Maria” din localitatea Vedea,
judetul Arges anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a următoarelor posturi vacante:
• Un post vacant de medic specialist , specialitatea psihiatrie la sectia psihiatrie II
• Un post de medic primar , specialitatea psihiatrie la sectia psihiatrie II
Persoanele interesate depun la Biroul RUNOS un dosar care sa cuprinda :
a) cererea de transfer adresată conducătorului instituției unde dorește să se transfere,
b) declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din
27.04.2017 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE( Regulamentul general privind protecția datelor), cu
modificările ulterioare;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz; copia certificatului de naștere, a certificatului de
căsătorie;
d) copie xerox de pe diploma de licență medicină generală
e) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
f) certificat de membru, aviz anual valabil pentru anul în curs, privind exercitarea
profesiei de medic, asigurare malpraxis( copie);
g) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, extras REVISAL;
h) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din 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 ulterioare;
i) cazierul judiciar,
j) adeverință de integritate comportamentala eliberat de Serviciul cazier Judiciar,
statistica si evidențe operative din care să rezultecă nu figureaza înscris cu mențiuni
care pot face obiectul Registrului National Automatizat cu privire la persoanele care
au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane asupra minorilor;
k) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează ;
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l) copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări și perfecționări;
m) curriculum vitae EUROPASS ;
Documentele ce vor fi depuse în copii xerox vor fi prezentate și în original în
vederea conformității copiilor cu acestea .
Documentele prevazute la lit. i) si k) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Conditii generale :
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata
pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile
sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu
serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie
sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice :
- diploma de medic sau diploma de licenta in medicina
- examen de medic specialist specialitatea psihiatrie
- examen de medic primar specialitatea psihiatrie
Dosarele se depun la Biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie “Sf.Maria” Vedea pana la data
de 29.11.2021, ora 15,00. Analiza dosarelor depuse se va desfasura in data de 03.12.2021, ora
10,00.
In situatia in care numarul inscrisilor este mai mare de 1, candidaţii vor susţine un interviu
conform tematicii de concurs . Tematica de concurs este cea stabilita pentru examenul de medic
specialist in specialitatea psihiatrie si poate fi gasita pe site-ul Ministerului Sanatatii la rubrica
Tematici.
- Interviul va avea loc în data de 06.12.2021, ora 11, la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria”
Vedea, Pavilion Administrativ.
Pentru informaţii suplimentare, va puteti adresa in intervalul 8.00- 15.00, la Biroul
RUNOS , sau telefon 0248248109.

MANAGER,
PREDUT MARIANA TATIANA
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