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ANUNT

" Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu-Severin organizeaza, in conformitate cu
prevederile art. 4, Anexa nr. 1 din Ordinul MS nI'. 869/2015, cu modificarile si completarile
concurs, in baza anuntului publicat in "Viata Medicala" nr.12 din 23.03.2018, pentru
ocuparea urmatoarelor posturi, cu norma intreaga:

I post de medic specialist, specialitatea neurologie in cadrul Sectiei Neurologic;
I post de medic spec ialist, special itatea radiologie si imagistica medicala in

cadrul Laboratorului de Radiologie si Im agistica medicala- Comp. To mografie
computerizata;

I post de medic special ist, specialitatea psihiatrie in cadrul Secti ei Psihiatrie,
1 post de medic specialist, specialitatea cardiologie in cadrul Sectiei Cardio logie,
1 post de med ic specialist, specialitatea endocrinologie in cadrul Sectie i Diab et,

nutritie si boli metabol ice ;
1 post de medic specialist, specialitatea diabet in cad rul Sectiei Diabe t, nutriti e si

boli metabolice.
La concursul pentru posturile de medic concureaza medici cu drept de libera practica,

specialisti confirmati in specialitatea respectiva.
Dosarul de inscriere la concurs se depune de catre candidati la registratura unitatii si va

cuprinde urmatoarele acte:
a)cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licentă si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentisti, farmacisti, si respectiv adeverintă de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c)copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/inscrisul din care-să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute

la art. 455 alin. (1) lil. e) sauf), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau g.J.., respectiv la art. 628 alin.
(1) fit . d) sau gJ. din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul săn ătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) Iii. c) sau rJl din Legea nr.
46012003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, infi intarea,
organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor. Biologilor şi Chimiş tilor in sistemul
sanitar din România;



e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut În anexa nr. 3 la OMS nr.
869/2015;
ficazierul judiciar;
g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic
pentru exercitarea activităţiipentru postul pentru care candidează;

h)chitanţa de plată a taxei de concurs - taxa de inscriere la concurs este de 150 lei si se va
achita la casieria unitatii,
i) copia actului de identitate În'termen de valabilitate.
Documentele prevăzute la pct. d), j) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar în termen
de valabilitate

Conditiile oferite sunt prezentate pe site-ul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta
Turnu-Severin : httpt/rwww.spujudseverin.ro , Tematica de concurs este cea pentru examenul
de medic si va fi afisata pe site-ul Spitalului.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile de la aparitia acestui
anunt in Viata Medicala. În cazul În care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare,

candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după

expirarea celor 15 zile. Concursul se va organiza in intervalul: minim 31 zile - maxim 90 zile
de la publicarea anuntului in « Viata Medicala» .
Relatii suplimentare se pot obtine la serviciul RUNOS, telefon: 0252313751/ interior 105. "

Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor mentionate in anunt a fost avizata de Colegiul
Medicilor, in sistemul sanitar din Romania, aprobata de Consiliul Judetean Mehedinti, in conformitate cu
prevederile art 4 .din Ordinul MS nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentionam faptul ca plafonul cheltuielilor de personal aprobate nu se majoreaza, intrucat posturile au
fost ocupate si bugetate in anul 2017.

Plata anuntului se va face din contul IBAN Of. R045TREZ24F660601201100X al Spitalului
Judetean de Urgenta Drobeta Turnu-Severin, deschis la Trezoreria Drobeta Turnu-Severin ; cod fiscal
4222239.

In contextul prezentat si in conformitate cu prevederile Ordinului MS Of . 869/2015, cu modificarile
si completarile, pentru a proceda la ocuparea posturilor prin concurs, va adresam rugamintea de a initia
demersurile necesare pentru obtinerii avizului favorabil , in vederea publicari i anuntului mentionat.

Director Financiar Contabil,
Ec. Simona Tilea

Sef serviciu RUNOS
Ref. Voinea Alexandra

pt~


