
 
Nr. 2760/03.05.2022 

 

Catre, 

MINISTERUL SĂNĂȚATII 

DIRECTIA GENERALĂ  RESURSE UMANE SI CERTIFICARE 

 

          Având în vedere acordul din partea Consiliului Judetean Olt  cu nr.4649/28.04.2022, înregistrat la Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci sub nr. 2446/29.04.2022, precum si avizul Colegiului Medicilor Olt cu nr. 

761/27.04.2022, înregistrat la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci sub nr. 2533/03.05.2022,  va rugăm sa 

aprobati publicarea în “Viata Medicala” a unui post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de ,,medic 

specialist,  specialitatea epidemiologie“ în cadrul Compartimentului Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței 

Medicale 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.  

       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. 

       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 de zile de la publicarea în „Viața medicală” . 

      Relații suplimentare se pot obtine la tel. 0249/482388, Compartimentul RUNOS, iar tematica si bibliografia de 

concurs vor fi postate pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, jud. Olt. 

      Anexăm copia adresei de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Olt si avizul Colegiului  Medicilor Olt. 

 Menționam ca unitatea se încadreaza in cheltuielile de personal prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli. 

                      

                    MANAGER,                                                     DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,        

 

 
                  Întocmit, 

Inspector de specialitate 

                                                                                                                      


