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ANIJNT CONCURS

Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov anuntă scoaterea la concurs a
următoarelor posturi vacante apărute Tri Viata Medicală nr.23 din 7 iunie 2019.
In confonnitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1406/2006, coraborat cu
prevederile art 184 din Legea nr.95/2006
şef secţie - Secţia Clinică Psihiatrie I;
- şef secţie - Secţia Clinică Psihiatrie III;
-

şef secrie - Secţia Clinică Recuperare Neuro — Psiho — Motorie;

-

şef Laborator analize medicale.

Dosarul de Inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte•
a) cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverinţă din care să reiasă confirmarea In gradul profesional;
d) acte dovediWare pentru calcularea punctajului prevăzut in Anexa nr.2 la nonnele menrionate;
e) declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal
pentru fapte ce-I fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte să concureze;
fl declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află In stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadA/adeverinţă din care să rezulte că In ultimii 2 ant nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor
In care şi-a desfăşurat activitatea sau Colegiul Medicilor din Roinănia;
i) copie xerox a autorizaţiei de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiul Medicilor din
Romănia;
j) copia carnetului de munch* sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confonnitatea hi specialitate şi
vechimea in muncă;
k) un project de management privind evoluţia viitoare a secţiei;
1) chitanţa de plată a taxei de concurs.
Twica de concurs este de 300 de lei/persoană, achitata la casieria spitalului;
In secţiile clinice finicţia de şef de secţie/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic
universitar medical
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel pith' 5 am in specialitatea postului,
specialitate pe care o practică in mod curent şi in care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii
publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi Incadrării ca medic specialist).

Persoanele sanctionate In ultimi 2 ani de unitătile la care au fost atigajate sau de Colegiul Medicilor
din Romănia, precum şi cele cărora le-a Incetat contractul de adriginistrare In conditiile stabilite la art.5,
lit.b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta In următoarele probe: interviu — sustinerea proiectului de
management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se sustine după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
dotneniul sănitătii, cu tnodificările şi completările ulterioare şi legislatia secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de
medic specialist.
inscrierile la concurs se fac la sediul unitătii str.Prundului 7-9, In termen de 15 zile calendaristice de
la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizează în termen de minim 30 de zile şi maxim 90 de zile
de la pul3licarea in `Tiata medicalfi".
Relatii suplirnentare se pot obtine la Serviciul R1JNOS, tel: 0268 511481 int. 129, 155.
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