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ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A POSTULUI VACANT DE 
MEDIC SPECIALIST ÎN SPECIALITATEA PSIHIATRIE DIN CADRUL SECȚIEI A IV - A 

PSIHIATRIE ADULTI

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Câmpina, str.Voila nr.114, în temeiul art.32 
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, anunță 
ocuparea prin transfer la cerere, a 1 (unui) post vacant de medic specialist, în specialitatea 
psihiatrie, din cadrul secției a IV - a, psihiatrie adulți.

Cei interesați vor depune la serviciul R.U.N.O.S un dosar cuprinzând următoarele 
documente:

- cerere de transfer (se găsește la serv.RUNOS);
- copia actului de identitate;
- copia diplomei de studii;
- copia certificatului de medic specialist;
- adeverință eliberată de către instituția de la care se face transferul, care să ateste 

calitatea de angajat și funcția pe care o ocupă în prezent precum și vechimea în 
muncă și specialitate.

- Curriculum Vitae.
Condiții specifice:

- diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
examen medic specialist (certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie)

Toate documentele în copie, vor fi prezentate și în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea.

Termenul limită până la care se poate depune dosarul de transfer este 26.05.2021, 
ora 14,00.

In situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza 
un interviu de selecție, data, ora și locul susținerii acestuia, urmând a fi publicate pe site-ul 
Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina: www.spitalulvoila.ro și afișate la sediul instituției.

Tematica interviului de selecție este este cea stabilită pentru examenul de medic 
specialist în specialitatea psihiatrie si poate fi găsită pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica 
“ TEMATICI ”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul din Câmpina, Str. Voila, nr. 114, Tel: 
0344/101118, interior 801/807.
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