ANI.INT

Spitalul Prof. Dr. Eduard Apetrei Buhusi
Scoate la concurs

In conformitate cu prevederile
temporar vacalte de medici:

O.ll.S.

g691

2015 umatoarele posturi

. l.

O fractiune de norma (2 ore/zi) nredic specialist pediatru pe o
perioada determinata de 6 luni, pentn_r cabinetul de pediatrie din ambulatoriul
integrat. Program de lucru zilnic orele 15.0r) 17.00;
Conditii specfrce: La concurs pot ptrticipq medici cu drept de libera
practica. cu gradul de specialisr. in spe(ilitatea pe(liatie.

-

2. I post de medic cardiolog cu norma intreaga, grad profesional

specialist sau primar - pe o perioada deterloinata de 3 luni, (perioada se poare
prelungi para la data la care inceteaza suspi:rndarea de drept a titularului postului
;
Conditii spee_i/ice: La concurs pot pc.trticipa medici cu drept de liiera practica,
cu gradul de specialist su primar, in speci:tlitatea cardiologie.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
- cerere penhu inscrierea la concurs in cale se mentioneaza postul pentru

-

care doreste sa candideze;
copie dupa cartea de identitate in termen de valabilitate;
copie de pe diploma de medic si arleverinta,/certificat de confirmare in
gradul profesional;
copie de pe ceftificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe
anul in curs;
dovada,/inscrisul din care sd rezult,l cd nu i-a fost aplicatd una dintre
sancliunile prevAzub la afi. 455 al:n. (l ) lit. e) sau 0, la afi. 541 alin. ( I lit.
)
d) sau e), respectiv Ia aft. 628 alin. (l ) lit. d) sau e) clin Legea nr.
95/2006 privind reforma in domeniul sAndtaiii, republicatd, cu modificdrile

completArile ulterioare, ori cek:: de la an. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din
Legea nr. 460/2003 privind exerr:itarea profesiunilor de biochimisi, biolog
gi.chimist, infiinlarea, orgaaizareir gi func{ionarea Ordinului Biochimigtiloi,
Biologilor gi Chimigtilor in sisternul sanitar din Romdnia;
acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa 3 a
ordinului mentionat;
cazierul judiciar;
certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si
neuropsihic pentru exercitaxea act.ivitatii pentru postul pentru care
candideaza;
chitanta de plata a taxei de concurs (Taxa de concurs este in valoare de 150
lei si se achita la sediul spitalului i;
copie dupa Cametul de Munca sat adeverinte din care sa reiasa vechimea
in munca si in specialitate,

ti

-

Tematica de concurs este cea pentr-Ll ,jxamenul de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul Spitalulului prol Di. Eduard Apetrei
Buhusi, in termen de 10 zile de Ia aparitia acestui anunt, iar concursul se
orgatizeaza in 30 de zile lucmtoare de la publicarea anuntului..
Relatii suplimentatre se pot obtine la biroul R.U.N.O.S , tel. nr- 0234/262220
int. 106, sau tel. 0761100942.
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Sef birou RIINOS,
Glodean Elena
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