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Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP cu nr.10766
Nr. Iesire Birou RUNOS 1672 din 20.11.2018
Nr. 12708 /20.11.2018
PUBLICATIE DE CONCURS
Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian “ Husi cu sediul in str 1 Decembrie nr. 40 jud Vaslui, anunta
publicarea la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSP nr. 869/09.07.2015 pentru aprobarea
metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic din
unităţile sanitare publice modificat de OMS nr. 755/2016 si respectiv de OMS nr. 184/2018 a unui post
vacant temporar de medic specialitate chirurgie generala .
Postul publicat la concurs este pe perioada determinata respectiv pe perioada de suspendare a
contractului individual de munca al titularului postului (30.06.2019).
La concurs se pot prezenta medici specialisti/primari confirmati in specialitatea chirurgie generala.
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 licenţă şi certificatul de medic primar;
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 sancţiunile 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 sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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 150 lei.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Copiile documentelor de mai sus vor fi insotite de actele originale pentru avizare conform cu originalul.

Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de 2(doua) zile lucrătoare pentru completarea lor.
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 2 (două) zile lucrătoare din
momentul afişării, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 2 zile
lucrătoare de la depunere.
Calendar de desfasurare concurs
Depunere dosare-23.11.2018-02.12.2018
Proba scrisa 12.12.2018 ora 10,00
Proba practica/clinica 12.12.2018 ora 13,00
Tematica de concurs este tematica examenului de specialist chirurgie generala si va fi afisata la sediul
spitalului .
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 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
MANAGER,
DR. ROTARU LUCIA

1

2

