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PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTlJLUl
VACANT DE KINETOTERAPEUT, COMPARTIMENTUL RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE, LA SPITALUL DE BOLI CRONICE
SMEENI
Managerul Spitalului de boli cronice Smeeni judeţul Buzău organizează în temeiul
HG nr.286/2011 completată prin HG nr. 102712014, concurs pentru ocuparea postului
vacant de kinetoterapeut , pe perioadă nedeterminată, în data de 30.08.2017, după cum
urmează :

a) Lucrare scrisă/ testul grilă ora 9,00
b) Interviu - probă practică ora 13 ,00
Condiţiile

generale :

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei in Romania;
b) ar vârsta minimă reglemetată de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de fam ilie sau de medicul de specialitate
de r edicina muncii ;
i) îndeplineşte c ondiţiile de studii şi , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;
j) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanită ţ ii ,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serv iciul , care
împiedică înfăptuirea justiţiei , de fals ori a unor fapte de co rupţie sau a unei infracţ iuni
săvârşite cu intenţie , care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei , cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii
n
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specifice :

Absolvent cu diploma de licenţă in specialitatea kinetoterapie
Abilităţi în comunicare
Autorizaţie de liberă practică în copie
Vechime minim 6 luni în specialitate

Înscrierea la concurs se face prin depunerea dosarului la secretariatul spitalului pâna la
data de 11.08.2017 ora 13,00
Tel: (02 38)732800, Tel./Fax: (0238)732513 , e-mai l: spitalulsmeeni@gmai l.com , www.spitalsmeeni.ro
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 154 79
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SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
SMEENI, STR. PRINCIPALA, NR.991, JUDETUL BUZAU

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:
a) cererea de înscriere ;
b) op ia actului de identitate;
c) curriculum vitae;
d) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce ate s tă efectuarea unor speci a lizări ,
competenţe/atestate etc. în domeniile pentru care se solicita înscrierea ;
e) copie autorizaţie de liberă practică vizată pe anul 201 7;
f) poliţa de maplraxis ;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fi zic ş i neuropsihi c;
i) copia carnetului de muncă sau o adev erinţă care să ateste vechimea în muncă şi , după
caz, '.ln specialitate;
j) copia actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
k) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs în valoare de 50 lei.
Bibliografia de concurs se poate
pe site-ul www.spitalsmeeni.ro.
Relaţii

obţine

pe e-mail spitalulsmeeni@gmail.com sau accesa

suplimentare se pot obtine la sediul
e-mail: runos@spitalsmeeni.ro

instituţiei ,

la telefon 0238732800, sau pe

Tel: (0238)732800, Tel./Fax: (0238)732513 , e-mail: spitalulsmeeni@ gmail.com, www.s12italsmeeni.ro

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 15479

