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ANUNT

Ca urmare a publicarii in ooViata Medicala" nr. 3 din data de 24

ianuarie 2020, a unui post cu norma intreaga de medic specialist

confirmat in specialitatea Radiologie si imagistica medicala, Spitalul

Recuperare otSf. Gheorghe" Botosani organtzeaza concurs in data

18.03.2020, ora 10,00 pentru:

- UN POST DE MEDIC SPECIALITATEA - Radiologie si lmagistica

Medicala pentru Laboratorul de Radiologie a unitatii.

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE - 14.02.2020, ora tz,OO

Actele necesare pentru inscriere sunt afisate la sediul unitatii sip

e site-ul spitalului.
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de



Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:

cererea in care se men[ioneazE postul pentru care doreqte s[ concrxeze;

copia de pe diploma de licenfd qi certificatul de medic specialist;

copie a certificatului de membru al organizafiei profesionale cu viza pe anul

in curs (Colegiul Medicilor);

dovada/inscrisul din care sd rezulte cd nu i-a fost aplicatd una din sancJiunile

prevEzute la art.455, alin (1) lit e) sau 0, lu art. 541 alin (1) lit d) sau e),

respectiv la art. 628 alin (1) lit d) sau e) din Legea nr. 9512006 privind

reforma in domeniul sdndtdfii, republicatd, cv modific6rile qi completdrile

ulterioare in sistemul sanitar din Romdnia;

acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevdntt in anexa nr. 3 la
ordin;

cazieruljudiciar;

certificat medical din care sd rezulte cd este apt din punct de vedere fizic Ai

neuropsihic pentru exercitarea activitdtii pentru postul pentru care

candideazd;

chitanla de platl a taxei de concurs (150 lei);

copia actului de identitate in termen de valabilitate;

copie a certificatului de naqtere I certificafiilui de cdsItorie;

C.V.;

copia Asigurdrii malpraxis medical pentru anul in curs.

(Actele enumerate se vor prezenta inso(ite de documentele originale care se vor

certifica pentru conformitate cu originalul de caffe personalul Serviciului

R.U.N.O.S. al unit{ii sau se vor prezenta in copii legalizate.)


