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Cod postal 735100 str. 1 Decembrie 40 , Husi jud. Vaslui
TEL /FAX.0235.481081/480003/0740.004799
e-mail: administrativ@spitalmunicipalhusi.ro
CUI 4359628
Nr.

/27.01.2016

CATRE,
VREMEA NOUA
Str. Spiru Haret nr. 4
Tel 0235310000
Fax 0235310000
Email publicitate@vrn.ro
Va solicitam prin prezenta publicarea in ziarul Vremea noua din data de 29.01.2016 a urmatorului
anunt :
Spitalul Municipal « Dimitrie Castroian « din Husi, str. 1 Decembrie nr. 40, judetul
Vaslui ,anunta publicarea, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869 din 9 iulie 2015 a
anuntului de concurs in vederea ocuparii pe perioada determinata de 6 luni a unui post de
medic dentist .
Pentru posturile de medic dentist concurează medici dentişti cu drept de liberă practică,
specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea stomatologie generală, rezidenţi aflaţi în ultimul an
de pregătire;
Dosarele de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente :
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.
541 alin. (1) lit. d) ori din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicata
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinal nr. 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs
Taxa de concurs este in cuantum de 150 lei .
Tematica de concurs va fi cea pentru OCUPAREA POSTURILOR DE MEDICI STOMATOLOGI CU DREPT DE
LIBERA PRACTICA .
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str. 1 Decembrie nr. 40 in termen de 10 zile
calendaristice de la publicarii acestui anunt respectiv in perioada 29.01.2016-07.02.2016 .
Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de două zile lucrătoare pentru completarea lor
respectiv 08.02.2016-09.02.2016.Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale
dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

Situaţia privind dosarele admise sau respinse se afişează la sediul unităţii.
Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare de la
afişare, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de două zile
lucrătoare de la depunere.
Examenul/Concursul se organizează în data de 17.02.2016
Examenul/Concursul cuprinde:
a) o probă scrisă, care cuprinde 5 întrebări din tematica anunţată, fiecare întrebare fiind punctată
cu 20 de puncte
b) o probă practică/clinică, după caz, pentru care se acordă punctajul maxim de 50 de puncte.
În urma susţinerii tuturor probelor de examen/concurs sunt declaraţi promovaţi candidaţii care
au realizat un punctaj minim de 100 de puncte.
Relatii suplimentare se pot obtine de la biroul RUNOS al spitalului, telefon 0235/481081 interior
104.
Facem mentiunea ca ,efortul financiar rezultat prin ocuparea postului anuntat la concurs este cuprins
in capitolul cheltuieli salariale din bugetul de venituri si cheltuieli 2016 .
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