
SPITAL UL CLINIC ' IUNICII'AL DE llI{GENTA TIMISOARA,
SCOATE LA CONC URS

in conformitate cu prevederile Ordi nului Ministerului Sanată ţii nr.869/20 IS cu
completarile si mod ificarile ulterioare, urmatorul post:

• un post medic specia list cun fir mat in spec lutita ten aeutomte patolo~ i ca , la
Se rviciu! Anatomie J>alolol: ica Il

Dosarul de inscriere la conc urs va cuprinde următoarele acte:
cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte s ă concureze;
copie xerox de pe diplo ma de medii: şi adeveri nţă /cen iticat de confirmare în gradul
profcssional;
copie a certiticatu lui de membru al organizatiei profesionale cu viza pc anul in cun;
dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile
prevazute la an.455 al in.(l) lit.c ) sau 1), la art.54 1 alin.(1), lit .d ) ori e), respectiv la
art.628 ali n.( 1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006, privind reforme in domeniul
sanatat ii, republicata cu modificari le si completarile ulterioare;
acte doveditoare pen tru calcularea punctajului prevăzut in Anexa nr.3 la ordin;
cazierul judiciar;
certificat med ica l din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic SI

neuropsihic pentru exercitarea activitati i pe ntru postul pentru care candideaza:
chitante de plată a uxel de concurs;
copie a act ului de identitate, in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Inscrierile la concurs se fac la se diul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de
la apari tia acestui anunt, iar concursul Si: organizează in perioada cuprinsa intre 31 si ')0
zile de la pub licarea in "Viata Med ica la" .
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