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PUBLICATIE DE CONCURS

In conformitate cu prevederile OMS nr.869/2015, Spitalul Municipal .dr.Teodor Andrei"Lugoj ,
scoa te la concurs urmatoarle posturi vacante:

medic specialist in specialitatea AT l la sectia ATI;

Conditii de part icipare la concu rs:
Gradul profesional:

medic specialist in specialitatea postului pentru care cand ideaza
Tematica de concurs:- tem atica pentru obtinerea gradului de med ic specialist in specialitatea
respectiva
Dosarul de concurs cuprinde :
-cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa concureze;
-copie xerox de pe diploma de medic;

- adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional in specialitate sau pentru medic rezident copia
carnetului de rezidentiat vizat la zi;
- copie al 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 dintre sanctiunile prevazute la rt.44?
alin.(1 ) lit.a sau f, la art.531 alin.(1 ), lit.d ori e, respective la art.61? alin.(1 ) lit.d sau e din Legea 95/2006
privind reforma in domeniul sanatati, cu modificarile si completarile ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 la ordin;
- cazier[udlclar;
-certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru
exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;

- chitanta de plata a taxei de concu rs de 150 de lei ,care se va achita la sediul unitatii;

Dosarele se depun la secreta riatul unitati i pana la data de 12.05.2017 ora , 15.00.
Rezultatul selectarii dosarelor (admis/respins) se va afisa la sed iul unitatii ,stabilindu-se un

termen de 5 zile lucratoare pentru comp letarea lor, respectiv 19.05.2017, ore le 13.00.
Contesta tiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de 2 zile lucratoare din

momentul afisarii, conducatorului unitatii care are obligat ia de a Ie solutiona in termen de 2 zile
lucratoare de la depunere.

Concursul va avea loc la sediul unitatii dupa data aprobarii com isiei de concu rs.
Relatii suplimenta re la birou R.U.N.O.S., teI.0256/353730- int.215.
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