CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SPITALUL JADETEAN DE URGENTA TG-JIU
TArgu Jiu, Str. Progresului, nr.18, Cod :210218
TELI 02531210432 -- FAX: 0253/210432.
e-m ail : offi c@,sp it a Ig o rj r o

Cod Fiscal 4448067

ANUNT
Spitalul Jude lean de Urgenfi Tg Jiu a publicat in sdptdmdnalul Viala Medicald nr. 19 din 06
decembrie 2019, in conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 869/2015, cu completdrile ;i
modificilrile ulterioare, concurs pentru ocuparea urmdtoarelor posturi yacdnte din statul de funclii.

c

2 posturi cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Radiologie
si Imagistica Medicala Ia Laboratorul rle Radiologie si Imagistica Medicala(CT si RMN)

Conditiile de inscriere:
Nu se admite ingrddirea participdrii la concurs in func{ie de domiciliu, vArstd, sex, religie sau de
locul de muncd al candidalilor;
b) Conditiile pe care le oferi unitatea : Spitalul Judelean de Urgenld Tg Jiu oferd toate
drepturile previzute in Contractul Colectiv de Munc6, Regulamentul Intem 9i legislatia in
a)

vigoare.
c)

Continutul dosarului

inscriere si locul de inscriere:
Candidajii vor depune la sediul Spitalului Judelean de Urgenld Tg Jiu un dosar cuprinzAnd
de

urmatoarele acte:
a) cererea in care se menlioneazi postul pentru care doregte
b) copia xerox a diplomei de licenta de medic

si

si candideze;

adeverinta/ certificat de confirmare in

gradul profesional;

c) copie a certificatului de membru al organizaliei profesionale cu vizd pe anul in curs;
d) dovadd sau inscrisul din care sd rezulte cd nu i-a fost aplicatd una din sancliunile
prevdzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau
1) , la aft. 54i alin 1 lit. d) ori e) respeciiv la n1". 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma in domeniul sAndtAlii
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevdztiin anexa nr. 3 la ordin ;
f) competenta in tomografie computerizata sau imagistica prin rezonanta magnetica
g)cazier judiciar ;
h) certificat medical din care sd rezulte cA este apt din punct de vedere fizic gi neuropsihic
pentru exercitarea activit[lii pentru postul pentru care candideazd
i) chitanla de platd ataxei de concurs.

j)

copia actului de identitate in termen de valabilitate
Originalele actelor se prezintd la depunerea dosarului pentru conformitate

cu

exemplarele

xerocopiate depuse la dosar.

Locul de inscriere
Progresului nr. 18

:

Spitalul Judefean de Urgenli Tg-Jiuo Serviciul RUONS

din

Strada

c

Tematica Si bibliografia de concurs se pot obline de la Seviciul RUONS din cadrul
spitalului;
o Termenul de tnscriere este de 15 zile calendaristice de la data publicdrii acestui anunl tn
Viata Medicald, iar concursul se organizeazd in perioada cuprirua intre 31 si 90 de zile de
la publicarea anunlului in Viata Medicala.
Cuantumul taxei de concurs: 150 lei gi se achit[ la casieria Spitalului Judetean de Urgenta Tg
Jiu.

Relapi suplimenlare se pot obline la Serv RUONS din cadrul Spitalului Judetean de
Urgentd Tg Jiu, telefon 0253237233, int.307,

DIRECTOR MEDICAL

ftf

Serv RUONS

Ec. Balan Paula

