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ANUNT
Spitalul Orasenesc Viseu de Sus , cu sediul in str 22 Decembrie , nr. 1, jud. Maramures, ,
in conformitate cu prevederile OMS nr 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru aprobarea Metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de
ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist , biolog, biochemist si chimist din
unitatile sanitare publice , precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de
compartiment din unitatile sanitare fara paturi , respective a functiei de farmacist – sef
in
unitatile sanitare publice cu paturi , organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor
posturi vacante :
‐ 2 posturi vacante cu norma intreaga de medic specialist ATI
pe durata
nedeterminata in cadrul Compartimentului ATI;
‐ 1 post vacant cu norma intreaga de medic specialist Chirurgie generala pe durata
nedeterminata in cadrul Compartimentului de Chirurgie
‐ 1 post vacant cu norma intreaga de medic specialist Radiologie si Imagistica
Medicala pe durata nedeterminata in cadrul Laboratorului de Radiologie si
Imagistica Medicala
Candidatii isi pot depune dosarele de inscriere la concurs
aparitia prezentului anunt in “ Viata Medicala”.

in termen de 15 zile de la

Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea
anuntului, data care se va anunta ulterior la avizierul unitatii si pe site‐ul Spitalului .
Dosarele se depun la serviciul RUNOS al unitatii din str 22 Decembrie , nr. 1.
Concursul va consta in sustinerea urmatoarelor probe:‐ proba scrisa si proba practica/ interviu.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
afșată pe site‐ul Ministerului Sănătății.
Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente:
a) Cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

b) Copia de pe diploma de licenta si respective adeverinta de confirmare in gradul
profesional;
c) Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) Dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i‐au fost aplicate una din sanctiunile
prevazute de art . 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare;Acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul MS nr 869/2015;
e) Cazierul judiciar;
f) Certificate medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si
neropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
g) Chitanta de plata a taxei de concurs(150 lei).
h) Copia actului de identitate in termen de valabilitate;
Documentele prevazute la lit d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in
termen de valabilitate.
Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele orginale care
se certifica pentru conformitate.
Informatii suplimentare se pot obtine la serviciul RUNOS, tel 0262‐ 352400.
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