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Nr. 4717 din 23.08.2018

ANUNT

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu in baza avizului nr. 10383/05.07.2018, al
Consiliului Judetean Hunedoara, organizeaza concurs in conformitate cu prevederile O.M.S.
nr. 869/2015 - cu modificarile $i completarile ulterioare, pentru ocuparea pe perioada
determinata, a urmatorului post:

- 1 post cu norma intreaga de medic primar Sectia I - Pneumoftiziologie
perioada determinata {12 luni)
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care dore$te sa candideze;
b) copie xerox de pe diploma de medic $i adeverinta/ certificat de confirmare in gradul
profesional;
c) copie a certificatului de membru eliberat de Colegiul Medicilor, cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute
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 in domeniul sanatatii, republicata, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa 3 la ordin;
f) cazierul juridic;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic $i neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care concureaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate;
j) taxa de concurs - 150 lei;
Documentele prevazute la lit. d), f) $i g) sunt valabile trei luni $i se depun la dosar in
termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/prima r in
specialitatea postului $i se va afi$a la sediul unitatii.
Tnscrierile la concurs se fac la sediul unitatii - Birou R.U.N.O.S., in termen de 10 zile
calendaristice de la data aparitiei anuntului, iar concursul se organizeaza in maximum 30 de
zile lucratoare de la publicarea anuntului.
Relatii suplimentare se obtin la telefon nr. 0254/248884 - interior 143.
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Cazan Gabriela Adriana

