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ANU NT
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE KINETOTERAPEUT, COMPARTIMENTUL RECUPERARE MEDICINA
FIZICA SI BALNEOLOGIE, LA SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
Managerul Spitalului de boli cronice Smeeni judetul Buzau organizeaza în baza
Hotararii Consiliului local Smeeni nr. 50/2015 si Legii nr. 95/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea functiei de kinetoterapeut , în data de 23
noiembrie 2015, la sediul institutiei.
Conditiile de participare sunt :
a)studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă, specializarea
kinetoterapie;
b) minim 6 luni vechime in kinetoterapie;
c)autorizatie de libera practica vizata pe anul 2015;
d) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
e) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
f) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
g) are capacitate deplină de exerciţiu;
h) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
i) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţi i specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
j) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Inscrierea la concurs se face prin depunerea dosarului la secretariatul spitalului pana la
data de 13 noiembrie 2015 ora 13,00.
Dosarul de înscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) cererea de înscriere (de la compartimentul RUNOS al spitalului);
b) copia actului de identitate;
c) curriculum vitae;
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d) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări,
competenţe/atestate etc. în domen iile pentru care se solicita înscrierea;
e) cazierul judiciar·
f) a deverinţa din care rezuJtă că. este apt medical, fizic şi neuropsihic;
g) opia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
mun a si, dupa caz in specialitate·
h) copia actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
i) chitanţa de p l ată a taxei de participare la concurs in valoare de 50 lei.
Bibliografia de concurs se poate obtine pe e-mail spitalulsmeeni@gmail.com sau accesa
pe site-ul www.spitalsmeeni.ro.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, la telefon 0238532800, sau pe
e-mail: runos@spitalsmeeni.ro
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