CONSILIUL LOCAL SMEENI

SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
SMEENI, STR. PRINCIPALA, NR.991, JUDETUL BUZAU

Nr. 1977/03.08.2017

ANUNȚ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI
VACANT DE MEDIC SPECIALIST MEDICINA INTERNA, SECTIA MEDICINA
INTERNA, LA SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
Managerul Spitalului de boli cronice Smeeni județul Buzău organizează în temeiul
HG nr.286/2011 completată prin HG nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea postului
vacant de medic specialist medicina interna, pe perioadă determinata, în data de
20.09.2017, după cum urmează:
a) Lucrare scrisă/ testul grilă ora 9,00
b) Interviu ora 13,00
Criteriile de selecție sunt:
Criterii generale:
- au domiciliul stabil în România;
- nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
- sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
- nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Criterii specifice :
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în profil medicină;
- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:
a) cererea de înscriere la concurs;
b) copia de pe diploma de medic specialist și adeverință/certificat de confirmare în gradul
profesional;
c) copie a certificatului de membru al Colegiului medicilor cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile
prevăzute 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 în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c)
sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiei de medic specialist in sistemul
sanitar din România;
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e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul nr.
869/2015;
f) cazierul 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) chitanța de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate
Taxa de concurs este 100 lei și se achită la casieria unității.
Înscrierea la concurs se face prin depunerea dosarului la secretariatul spitalului în
perioada 23.08.2017 ora 8,00 - 04.09.2017 ora 15,00
Bibliografia de concurs se poate obține pe e-mail spitalulsmeeni@gmail.com sau accesa
pe site-ul www.spitalsmeeni.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, la telefon 0238732800, sau pe
e-mail: runos@spitalsmeeni.ro

Manager,
Dr. Bioing. Dobrescu Marilena
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