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P,IOCIS D' ACREOITASE

ANUNT CONCURS
ln baza aprobdrii ordonatorului principal de credite-CONSILIUL JUDETEAN

IA$I, comunicatA prin adresa nr.20666125.06.2021 si conform avizului favorabil al
COLEGIULUI MEDICILOR IA$I, dat prin adresa nr.635129.06.2021, SPITALUL CLINIC DE
URGENTA "PROF. DR. N. OBLU" IA$I organizeazd concurs, in conformitate cu prevederile
Ordinului MS 869/2015, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante definitiv:

- 2 posturi de medic specialist in specialitatea radioterapie, cu normd intreagi

- 1 post de medic rezident anul VI in specialitatea neurochirurgie (ultimul an de rezidenfiat)

Probele stabilite pentru concurs sunt urmatoarele:

- selectia de dosare;

- proba scrisa;

- proba clinica (proba practica) - interviu.

Conditii de desfasurare a concursului:

- ultima zi de depunere a dosarelor de inscriere este 09.08.2021

- data si ora organizariiprobei scrise: 23.08.2021, ora 10.00

- data si ora oryarizarii probei clinice - interviu 25.08.2021, ora 10.00

Locul desfasurarii concursului: sediul Spitalului, din Iasi, strada Ateneului nr.2

Conditii generale de participare la concurs:

- candidatul indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea executarii profesiei in
Romania;

- are capacitatea deplina de exercitiu;

- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul
de familie sau medicul de specialitate de medicina a muncii;

- indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul scos la concurs;

- indeplineste conditiile pentru ocuparea postului vacant;

- nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului, sau
contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei,
de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, ar exceptia situatiei in
care a intervenit reabilitarea.
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- Studii: candidatii vor face dovada ca au studii superioare de lunga durata, absolvile cu
diploma de licenta;

- Stagiul de rezidentiat terminat si confirmarea prin OMS ca medic specialist in radioterapie;

- Dovada anului de studiu si confirmarea prin OMS in cazul medicului rezident anul Vl in
specialitatea neurochirurgie

Dosarele de concurs vor cuprinde urmitoarele acte:

-cererea in care se mentioneazd postul pentru care doreqte candidatul sd concureze;

-copia xerox dupa diploma de medic qi ordinul/adeverinfa de confirmare in gradul prof'esional;

-copia xerox de pe cerlificatul de membru al Colegiului Medicilor;

-declara{ia scrisd cd nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru
care doreEte sd concureze;

-acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevdzut in Anexa 3 a OMS nr 86912015;

-certificate privind starea de sdnatate a candidatului;

-copia actului de identitate , cazierul juridic si CV;

-chitanla de platd a taxei de participare la concurs, in sumd de 150 lei.

Dosarul va cuprinde un opis al actelor depuse in care se va specifica paginile numerotate
in mod cronologic.

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite obligatoriu de documentele originale,
care se cerlifica pentru conformitate cu originalul de catre serviciul RLINOS.

Bibliografia si tematica de concurs se gasesc pe site-ul MS, sectiunea ,,concursuri-
examene".

Dosarele de concurs si relatii suplimentare la Serviciul RUNOS, telefbn 02321264271,
int.l65.
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