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unitate aflata in
ACRED1TARE

3

Nr.ti'.il)t': din {.l', t"(: hci.,i
ANUNT

Clinic CF Constanta organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului
Ministerului Sanitatii Publice nr. 869/2015 cu rnodificarile si completarile ulterioare, pentru
ocuparea
,,Spitalul

urmatorului post
- medic - specialitatea ORL
.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinder urmitoarele acte:
a
a
a
o

o
o
a

a

Cerere in carr-. se mentioneaza postul pentru cilre doresc Sa concureze;
Copia xerox cJe pe diploma de medic si adeverrnta de confirmare in gradul profesional;
Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu anul in curs;
Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute
la art. 455
al'(1) lit e sau f , la art' 541 all lit.d ori e, resper:tive la art. 628 al.l lit.rj sau e din
l-G. 95/2006 privind
reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. l] la ordin;
Cazieruljudiciar
Certificat meclical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic
si neuropsihic pentru
exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
Chitanta de plata a taxei de concurs
Copia actului de identitate in termen de valabilitate:
;

,

a
a

CV;

a

Recomandartl de la ultimul loc de munca ( trebuie sa cuprinda in mod
obligatoriu caracterizarea
profilului profesional si moral al persoanei)
Tematica de concurs este cea de medic specialist in specialitatea postului
si va fi afisata si pe site-ul
acestuia.
Inscrierile se fac la sediul unitatii din Bdul,1 mai nr. 5
- 7 in termen de 15 zile calendaristice de la data
publicarii anuntului, iar concursul se organ izeaz.a in perioada
cuprinsa intre 31 si gO de zile de la
publicarea anuntului.
Postul a fost publicat in Viata Medicala nr.4O din 04
octombrie 2019.
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