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SiptEmanal al personalului medico - sanitar

Spitalul de Psihiatrie "Dr.Gh.Preda" Sibiu, cu sediulin localitatea Sibit! str. Dr. D. Bagdazar, nr. l2,jud. Sibiu,

organizeaza concurs, in conlormitate cu prevederile Ord. M.S nr.1.406/2006 cu completirile $i modificarile ulterioare,

pentru ocuparea unui post de medic $efseclie la Secfia Psihiatrie v.
Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu ofera condilii de munca deosebite, salariu atractiv conform

Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice si sporuri, indemnizafii sau adaosuri

acordate conform legislaliei specifi ce.

Pot participa la concurs medici care indeplinesc cumulativ urmatoarele condilii:
1. au o vechime de cel pulin 5 ani in specialitatea psihiatrie, specialitate pe care o practicd in mod curent $i in care sunt

confinnali prin ordin al ministrului sAnAtAtii publice (vechimea in specialilaie decurge de la data confirmdrii 9i incadrerii
ca medic specialist).
2. sunt absolvenli ai unei institulii de invlllment superior de lungd durala, acreditate potrivit legii, cu diplomd de licenlz

sau echivalerrttr in profil medical;
3. detin atestatul in managementul serviciilor de sdnitate, sau depun declaralia pe propria rdspundere ca vor obline acest

atestat in maximum I an de la numirea in funclie;
4. nu au fost sanclionali disciplinar in ultimii 2 ani de conducerea unittrlilor in care si-au desfl$urat activitatea, sau de

Colegiul Medicilor din Romania,;
5. nu le-a incetat contractul de administrare, in cazul in care au mai indeplinit lunclia de $efde seclie, $efde laborator

sau $efde serviciu medical, in condiliile stabilite la art.5 lit. b), c) sau d) din Normele privind organizarea concursului

ori examenului penll.u ocuparea funcliei de lef de sectie, Sef de laborator sau gef de serviciu din unittrlile sanitare

publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatdlii N. 14061 2006;
6. delin autorizalie de libera practicd sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romenia aflate in perioadA de

valabilitate:
7. nu au fost condamnali penal pentru fapte care ii fac incompatibili cu funclia pentru ocuparea cdreia doresc str

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

a) cerereain care se menlioneazd funclia pentru care doresc sa concureze;

b) copia actului de identitate, in termen de valabilitate;
c) copia xerox a diplomei de studii;
d) adeverinla din care si reiasa confirmareain gradul profesional;

e) copia xerox a atestatului in managementul serviciilor de sanEtate sau declaralia pe propria rispundere cA vor obline

acest atestat in maximum 1 an de la numireain funclie;
f) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevdzut in anexa la Ordinul Ministrului Sandtdtii nr.1406/2006

pentru aprobarea Normelor privind or'ganizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcliei de fefde seclie, $ef
de laborator sau $elde serviciu din unitAfile sanitare publice, cu modifictrrile ulterioare ;
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g) declaralia pe propria raspundere a candidatului, din care str rezulte ci nu a fost condamnat penal pentru fapte care il
fac incompatibil cu functia pentru ocuparea cEreia dorelte sa concureze;
h) declaralia pe propria respundere a candidatului, din care sdrezulte ci nu se aflein stare de incompatibilitate:
i) ceriificatul privind starea de sdntrtate;
j) dovadradeverinla din care sa rezulte ctr in ultimii 2 ani nu a fost sanclionat de conducerea unitallor in care li-a
desfllurat activitatea sau de Coleg;ul Medicilor din Romenia;
k) copia xerox a aulorizaiei de libera practicd sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
l) copia carnetului de muncd sau, duptr caz, o adeverinltr care sl ateste confirmarea in specialitate !i vechimea in
specialitate;
m) un proiect de management privind evolulia viitoare a secliei;
n) chitanta de pla6 a sumei de 200 lei reprezentand contravaloarea taxei de coilcurs.
o) declaralie pe propria rtrspundere ca nu le-a incetat contractul de administrare, in cazul in care au mai indeplinit
functia de $ef de seclie in condiliile stabilite la art.5 lil. b), c) sau d) din Normele privind organizarea concursului ori
examenului pentru ocuparea funcliei de Sef de seclie, $efde laborator sau tefde serviciu din unittrlile sanitare publice,
aprobate prin Ordinul Ministrului Sdndtalii nr. 1406/ 2006 sau ca nu au mai indeplinit tuncfia de telde secfie;

Taxa de concurs se va achita ]a casi€ria unitdiii.
Concursul de organizeazl in perioada cuprinsi intre 3 I de zile $i 90 de zi le de Ia publ icarea anunlului in "Viala

Medicala ti \d consla in urmaloarele probe:
-interviu - suslinerea proiectului de management;
-probt scris6;
-probA clinica.

Bibliografia gi tematica de concurs pentru interviu - suslinerea proiectului de management qi proba scrisd va fi
afisala ld sediulspilalului $i pe 5ile-ulacesluia.

Proba clinici se susline pe baza metodologiei stabilite penlru oblinerea titlului de medic specialist psihiatru,
publica6 pe site-ul Ministerului Sinitrtii : Informare / Cursud, concursuri, examene / Tematici / Tematici examen

specialiSt./Psihiatrie. t
lnscrlerile Ia congirs se fac in termen de 15 zile calendaristice de la data apariliei acestui anun!, iar concursul de

organizeazi in perioada fuprinsa inke I I de zile;i 90 de zile de la publicarea in "Viata Medicala".
Rela(ii se pot ohine la t elelon 0269-2143351164.

Plata publicdrii anunlului se va face din contul nostru de virament deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu.
Postul este aprobatin Statul de funclii li prevbzut in Bugetul de Venituri $i Cheltuieli.

SEF BIROU RLINOS
Florin Orlilanqe)
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