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ANUNŢ 
 

 

               

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI, com. Schitu, sat Greci, str. Satul Nou nr. 2, jud. OLT, 

scoate la concurs, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 869/2015, modificat și completat,  

un post cu normă întreagă de Medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de familie, nivel studii S, în cadrul 

Biroului Managementul Calității Servicilor de Sănătate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Jud. 

Olt. din cadrul  Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Jud. OLT . 

  

        Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte: 

    a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

    b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi 

respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti; 

    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, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) 

sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România; 

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

    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. 

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității la data depunerii dosarului. 

       Concursul se organizează în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015 – pentru aprobarea  metodologiilor 

privind  organizarea si desfășurarea  concursurilor  de ocupare a posturilor vacante de medici  in unitatile sanitare cu 

paturi, cu modificările si completările ulterioare. 

Tematica si bibliografia de concurs vor fi postate pe site-ul si la avizierul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

jud. Olt. 

       Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la publicarea anunțului, iar concursul se organizează în 

perioada cuprinsă între 31 și 90 zile de la publicarea în « Viata Medicala ».  

Relații suplimentare se pot obtine la tel. 0249/482388, Compartimentul RUNOS, al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci jud. Olt.       
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