SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI
Str.B-dul Bucovina, nr.17
Telefon/Fax 0230235078
Nr.2759 din 17.06.2014

ANUNT
Spitalul orasenesc Gura Humorului organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante in statul de functii al unitatii :
- 1 post de medic specialist pediatrie
- 1 post de medic specialist obstetrică-ginecologie
- 1 post de medic specialist ORL
Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile OMS nr.698/2001
pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea
medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui
personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice.
Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele :
- proba scrisă
- proba clinică sau practică
Condiţii de desfăşurare a concursului :
- ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere este 30.06.2014.

- data şi ora organizării concursului : 14.07.2014, orele 10,oo.
- locul desfăşurării concursului : sediul Spitalului din Gura Humorului, str.
Piaţa Republicii nr.1
Condiţii generale de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată de medicul de familie sau de medicul specialist de medicina muncii;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care îl fac incompatibil cu exercitarea funcţiei
vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;
Condiţii specifice de participare la concurs:

- Studii : studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă
La inscriere candidatii vor depune un dosar care trebuie sa
contina urmatoarele documente :
- cerere in care se mentioneaza postul pentru care doresc sa concureze ;
- copie dupa actul de identitate ;
- copia xerox dupa diploma de medic si adeverinta de confirmare in
gradul profesional ;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa 3 la
OMS nr.698/2001 ;
- declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal
pentru fapte care ii fac incompatibili cu postul pentru care doresc sa
concureze ;
- certificate privind starea de sanatate ;
- dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat sau
de Colegiul Medicilor din România;
- copie xerox de pe autorizatia de libera practica;
- chitanta de plata a taxei de concurs .
Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de
concurs, sau copii legalizate.
Dosarele se depun la biroul RUNOS din str. B-dul Bucovina, nr.17.
BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA DE CONCURS se vor lua de pe site-ul
Ministerului Sănătăţii – secţiunea concursuri - examene
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului de concurs şi la
bibliografie se obţin la telefon 0230/235078 int 105 sau la telefon 0740229953 între
orele 8,oo – 16,oo .
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