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ANUNT

Spitalul Municipal Aiud organizeaza in data de 19.02.2018, in conformitate cu prevederile
OMS nr 86912015 cu completarile si modificarile ulterioare , concurs pentru ocuparea urmatorului
post vacant :
- 1 post de medic in specialitatea Radiologie si imagistica medicala in cadrul Laboratorului de
radiologie si imagistica medicala.
Anuntul de concurs a fost publicat in revista,,Yiata Medicala" nr.2. din I2.0I.20I8 -29.01.2018
Inscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Municipal Aiud in perioada 12.01.2018 -29.01.2018

ora 15.00.
in vederea inscrierii pentru concurs candidatul va depune un dosar cuprinzdnd urmdtoarele

documente:
a) cererea in care se menfioneazd postul pentru care doregte sd concureze;
b) copia de pe diploma de medic si adeverintd/certificat de confirmare in gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaliei profesionale cu vizape anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sd rezulte cd nu i-a fost aplicatd una dintre sanc(iunile prevdzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f),laart.541 alin. (l) lit. d) sau e), respectiv laart.628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legeanr.9512006 privind reforma in domeniul sdndtdlii, republicatd, cu modificirile gi completdrile
ulterioare,
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevdzut in anexa nr. 3 la OMS 869/2015 ;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sd rezulte cd este apt din punct de vedere fizic gi neuropsihic pentru
exercitarea activitdtii pentru postul pentru care candideazd;
h) chitan{a de platd a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs conform art.3l din OMS 86912015 cu modificari si completarile ulterioare este de

150 le i
Concursul va consta in urm[toarele probe:

1. proba scrisd (A);
2. proba clinicd sau practicd (B);
3. analiza gi evaluarea activitdtii profesionale 9i gtiinfifice (C).
Tematica si bibliografia de concurs este cea aprobata de Ministerul Sanatatii pentru examenul de

medic specialist Radiologie si imagistica medicala si poate fi gasita pe www.ms.roltematici-examen-
specialist/
Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Aiud tel. 0258/861816
int.192
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