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SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA,
SCOATE LA CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatăţii nr.869/20 15 cu completarile
si modi ficarile ult eri oare, urm atoarel e pos tur i temporar vacante:

• I post de medic sp ecialist in specialitatea medicina de urg ent a la Unitatea de Primiri
Urgente

Do sarul de inscri ere la concurs va cuprinde următoarele ac te :
cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
copi e xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă /certificat de confirmare în gradul
professional ;
copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art.455 alin.(l ) lit.e) sau f), la art.54 1 alin.(I ), lit.d) ori e) , respectiv la art.628 alin.(l ) lit.
d) sau e) din Legea nr . 95/2006, pri vind reforma in domeniul sanatatii , republicata cu
modificarile si completa rile ulterioare;
acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ord in;
caz ierul judiciar ;
certificat medi cal din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activ itatii pentru postul pentru care candideaza;
chitanţa de plată a taxei de concurs;
copie a actului de identitate, in termen de va labilitate .

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic speciali st, postata pe site-ul
Ministerului Sanatatii.

Inscrierile la concurs se fac la sed iu l unitatii în termen de 10 zile calendaristice de la
aparitia acestui anunt, iar concursul se organ i zează in maximum 30 de zile lucratoare de la
publicarea anuntului, dar nu mai devreme de 6 zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.

Relatii suplimentare se pot obţine la Serviciul R UNOS telefon 0256/221553.
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