
SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ 
Loc. Căpâlnaş nr.245 

Telefon 0257/557553. 0257/434555. CF 3678394

Nr. 2141 / 21.12.2018

A N U N Ţ

Având în vedere publicarea în săptămânalul "Viaţa Medicală" nr. 51-52 
din data de 21.12.2018 a anunţului privind organizarea concursului pentru 
ocuparea unui post vacant din statul de funcţii aprobat al unităţii,

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869 / 
2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, 
biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor 
de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare 
fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu 
paturi,cu modificările şi completările ulterioare,

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic 
specialist în specialitatea psihiatrie (fracţiune de V2 normă) la Secţia de 
Psihiatrie.

în vederea înscrierii pentru concurs candidatul va depune la sediul 
Spitalului de Psihiatrie din loc. Căpâlnaş, nr. 245, un dosar cuprinzând 
următoarele documente:
a)cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b)copia de pe diploma de medic şi certificatul privind confirmarea ca medic 
specialist;
c)copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în 
curs;
d)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre 
sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) 
sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006, 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la 
Ordinul MS nr. 869/ 2015;
f)cazierul judiciar;



g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi 
neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h)chitanţa de plată a taxei de concurs;
i)copia actului de identitate în termen de valabilitate.
* Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la 
dosar în termen de valabilitate.

înscrierile se fac în termen de de 15 zile calendaristice de la data 
publicării anunţului, iar concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 
de zile şi 90 de zile de la publicarea prezentului anunţ în săptămânalul VIAŢA 
MEDICALĂ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului din loc. Căpâlnaş, 
nr. 245, sau la telefon 0257/557553 - Compartiment RUNOS .

Tematica de concurs este cea afişată la pe site-ul spitalului.

Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria unităţii.
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