
SPITACUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ TÎRGU-MUREŞ
Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, cod: 540136

ANUNT
PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A PATRU POSTURI

VACANTE DE MEDICI LA
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÎRGU MUREŞ

DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1- 1 post vacant de medic în specialitatea radiologie i imagistică medicală Ia

UPU — SMURD Tg. Mureę;

4- 1 post vacant de medic în specíalitatea cardiologie Ia Secţia clinică

cardiologie,

1- 1 post vacant de medic specialist chirurgie plastică, microchirurgie

reconstructívă i arî Ia Compartimentul chirurgie plastică, microchirurgie

reconstructivă i arí.

1 post vacant de medic primar urologie Ia Ambulatoriul integrat de adulţí.

1. La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice
persoană care îndepline$e următoarele condiţii generale şi specifice pentru ocuparea
respectivelor funcţii:
A) Conditii qenerale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte Iimba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederiie Iegale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe

baza adeverinţei medicale elíberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abiiitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos Ia concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei ínfracţiuni contra umanităţii,
contra statuiui ori contra autorităţii, de servíciu sau în Iegătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B) Conditii specifice:
• La concurs pot participa rezidenţi aflaţi în ultímul an de pregătire, specialişti sau primari

confirmaţi în specialităţile posturilor.

2. Dosarul de concurs:
Pentru înscrierea Ia concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:

Nr. 13467129.06.2018



Dosarul de înscríere Ia concurs va cuprínde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialíst sau primar pentru

medicí, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în
gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru aI 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 Ia art. 455 alin. (1) Iit. e) sau f), Ia art. 541 alin. (1) Iit. d) sau e),
respectiv la art. 628 alin. (1) IIŁ d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori
cele de Ia art. 39 aIin. (1) Iit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimîştilor în sistemul
sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 Ia ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt dín punct de vedere fizic şí

neuropsihic pentru exercitarea activítăţíi 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 alin. (2) lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se
depun Ia dosar în termen de valabilitate.

3. Biblioqrafia:
Bibliografiaítematica: Tematica de concurs şí bibliografia sunt afişate pe site-uI

Ministerului Sănătăţii.

4. Desfăşurarea concursului:
• depunerea dosarelor: zilnic (de Iuni până vineri) până ceI târziu în data de 20.07.2018;
• concursul a fost publicat în “Viaţa Medicală' nr, 26 din data de 29 iunie 2018;
• concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de Ia publicarea

în „Viaţa Medicală".

Informatíi suplimentare: Serviciul Resurse Umane, sau telefon 0265-212111 int. 462 —

persoana de contact Takacs Laura, avizíer, sau site-ul: www.spitalmuresro.
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