ANUNT
"Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea anunta scoaterea la concurs a
urmatoarelor posturi vacante:
-1 post medic specialist diabet zaharat,nutritie si boli metabolice
-1 post medic specialist cardiologie ;
-1 post medic primar medicina interna;
I nscrierile se fac in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii
acestui anunt,la sediul spitalului din Orasul Buftea str.Studioului nr 5 -birou RUNOS.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
► Cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze ;
► Copie xerox de pe diploma de studii ;
► Adeverinta / certificat din care sa reiasa confirmarea în gradul profesional ;
► Copie xerox a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, cu
viza pe anul in curs;
► Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile
prevazute la art 455 alin (1) Iii e) sau f),la art.541 alin 1 lit d ori e,respectiv la
art.628 alin 1 lit d sau e, din legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii republicata ,cu modificarile ulterioare;
► Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 3 la OMSP
nr. 1406/2006;
► Declaratie scrisa pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte ca
nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru
care doreste sa concureze;
► Cazier judiciar;
► Declaratie scrisa pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte ca
nu se afla in stare de incompatibilitate
► Certificat privind starea de sanatate fizica si psihica de la Cabinetul Medicina
Muncii (apt medical pentru postul pentru care candideaza) si Certificat privind
starea de sanatate tip A5
► Dovada I adeverinta din care sa rezulte ca în ultimii 5 ani nu a fost sanctionat
de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul
Medicilor din Romania;
► Copia carnetului de munca sau , dupa caz, o adeverinta care sa ateste
confirmarea în specialitate si vechimea in specialitate ;
► Chitanta de plata a taxei de concurs ( 150 lei) si se va achita la casieria unitatii
Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 zile de la
publicare in "Viata Medicala".
Relatii suplimentare la telefon:0213515295 int 133;

