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SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA,
SCOATE LA CONCURS

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.869120 15 cu
cornpletările şi modificările ulterioare, următorul post:

- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea
radiologie, imagistică medicală, la Laboratorul de radiologie, imagistică medicală

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă /certificat de confirmare în gradul
profesional;

- copie a certificatului de membru al -organizaţieiprofesionale cu viza pe anul în curs ;
- dovadaJînscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile

prevăzute la art.455 alin. (1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1), lit.d ) ori e) , respectiv la
art.628 alin .(l) lit. d) sau e) din Legea nr . 95/2006 , privind reforma în domeniul
sănătătii, republicată cu modificările şi compJetările ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;
- cazierul judiciar;

certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic S1

neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

- chitanta de plată a taxei de concurs;
- copie a actului de identitate, în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist postată pe site-ul
Ministerului Sănătăţii.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de
la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă intre 31 si 90 '
zile de la publicarea in "Viaţa Medicală" .

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS telefon 0256/221553 .

ŞEF SERVo RUNOS ,
TĂNĂSESCU VALENTINA
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