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ANUNT OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE PERIOADA DETERMINATA 
Avand in vedere: 

art.27 alin.(l) din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, Hotararea nr.1065/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 
Romaniei lncepand cu data de 14 decembrie 2020, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata 
acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19 

Spitalul Clinic de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, cu sediul In Bra~ov, strada Prundului 7-9, judetul Bra~ov 
organizeaza procedura de ocupare tara concurs, pe perioada starii de alerta, pentru urmatoarele posturi 
contractuale: 
0.5 post contractual temporar vacant pe perioada determinata de medic specialist, specialitatea boli 
infectioase la Compartimentul de Prevenire a lnfectiilor Asociate asistentei Medicate 
1 post contractual temporar vacant pe perioada determinata de medic specialist, specialitatea medicina 
interna la Sectia Exterioara Psihiatrie Cronici Vulcan 

Dosarul de lnscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte: 
a) Cerere In care se mentioneaza postul pentru care dore~te sa concureze; 
b) Copie xerox de pe diploma de medic ~i adeverinta/certificat de contirmare In gradul profesional ; 
c) Copie a certiticatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul In curs; 
d) dovada/lnscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 al in.( I) 

I it.e) sau f) , la art. 541 al in .( 1) I it d) ori e) respect iv la art.628 al in.( I) I it.d) sau e) din Legea 95/2006 privind 
reforma In domeniul sanatatii , republicata, cu moditicarile ulterioare; 

e) Cazierul judiciar; 
f) Certiticat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere tizic ~i neuropsihic pentru exercitarea 

activitatii pentru postul pentru care candideaza; 
g) Copia actului de identitate In termen de valabilitate; 

Selectia dosarelor ~i rezultatele selectiei dosarelor candidatiilor se va ati~a pe site.www.spnbrasov.ro In 
data de 18.01.2020 ora 15.00, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, In cazul In care sunt 
admi~i mai multi candidati pe post la selectia dosarelor. 
Copiile documentelor de mai sus vor ti semnate de catre titular pe tiecare pagina ~i vor ti transmise In format 
electronic (scanat) pe adresa de e-mail runos@spnbrasov.ro, lntr-un singur mesaj cu subiectul " Dosar concurs 
pentru postul de .............. ..... ....... ....... ~i numele persoanei ", In termen de maxim 5 zile lucratoare de la ati~area 
anuntului, respectiv din data de 11.01.2021 pana in data de 15.01.2021ora15.00. 
Dosarele de lnscriere la concurs se pot depune ~i personal la Serviciul R.U.N.O.S In cadrul Spitalului Clinic de 
Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, str.Prundului 7-9. 
Relatii suplimentare se obtin la sediul unitatii sau la telefon 0268/511481 int. 129 sau 155 - Serviciul RUNOS, 
al Spitalului Clinic de Psihiatrie ~ i • · · ·e Bra~ov ,Strada Prundului 7-8. 
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