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ANUNT CONCURS
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SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA scoate la concurs, în
conformitate cu Ordinul nr.869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în
specialitatea psihiatrie, în cadrul secției a ll-a psihiatrie adulti

Proba scrisă va avea loc în data de 15.04.2021, ora 10,00.
Proba clinică va avea loc în data de 15.04.2021, ora 14,00.
Anunțul de concurs a fost publicat în revista « Viața medicală » nr.9/05.03.2021.
înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
anunțului în « Viața medicală », respectiv până la data de 22.03.2021.
Condiții de înscriere:
- se pot înscrie medici specialiști confirmați în specialitatea psihiatrie
Condiții pe care le oferă unitatea: Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina oferă
toate drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de muncă, Regulamentul intern și
legislația în vigoare.

Conținutul dosarului de înscriere:
Candidații vor depune la sediul Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina un
dosar cuprinzând următoarele acte:
a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copia diplomei de licență și certificatul de specialist;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în
curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre
sancțiunile 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 sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 a
Ordinului 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanța de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Copiile vor fi însoțite de originale în vederea certificării. Documentele prevăzute
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este afișată pe site-ul și la sediul spitalului.
Taxa de concurs este de 150 lei și se va achita la casieria Spitalului de
Psihiatrie Voila Câmpina.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0759/043253 sau la serviciul
RUNOS al spitalului.
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