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Nr.4676/12.11.2021

ANUNȚ
n conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completările ulterioare,
În
ulterioare Spitalul Orășenesc Tg.
Bujor scoate la concurs următoarele posturi de medici, după cum urmează:
 un post de medic confirmat în specialitatea chirurgie generală în cadrul compartimentului chirurgie generală;
 un post de medic confirmat în specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul compartimentului chirurgie
generală;
 un post de medic confirmat în specialitatea epidemiologie în cadrul compartimentului I.A.A.M.S.;
I.A.
 un post de medic specialist medicină de laborator în cadrul compartimentului Laborator de Analize Medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care să menționeze
ționeze postul pentru care dorește să concureze;
b) copia diplomei de licenţă și certificatul de specialist sau primar pentru medici;
c) copie a certificatului de membru al organizației
organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte din care să rezulte că nu i-a
i a fost aplicată una din
di sancțiunile prevăzute la
Legea
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 Leg
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
e) acte doveditoare
oveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut la anexa nr. 3 la Ordinul M.S. nr. 869/2015;
f) cazier judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță
ță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la caseria unității.
Bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate pe site-ul
site spitalului www.spitaltgbujor.ro,
www.spitaltgbujor.ro la Biroul RUNOS și
la avizierul unității .
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț,
anunț în
perioada 12.11.2021 – 26.11.2021,
26.11.2021, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în ”Viața
ța Medicală” NR. 45 din 12 noiembrie 2021.
2021
Relații
ții suplimentare la se obțin la telefonul 0236 340 577.

