CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTi TG-JIU
Tffrgu Jiu, Str. Progresului, nr.l8, Cod : 210218
TEL: 0253 1210132 -- FAX: 0253 1210432.

ANUNT
Spitalul Jude lean de Urgenld Tg Jiu a publicat in sdptdmdnalul Viaqa Medicald nr. 37 din 15
septembrie 2017, tn conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 869/2015, cu completdrile Si
modificdrile ulterioare, concurs pentru ocuparea urmdtorului posl vacant din statul de funclii:

o
a)

1

post medic in specialilatea andtomie patologica la Serviciul Anatomie Palologica

es!d!l!!!e-dcir!erEE:

Nu se admite ingrddirea participdrii la concurs in funcJie de domiciliu, v6rst5, sex, religie sau de
locul de munci al candidalilol
h) Conditiile pe care le oferi unitatea : Spitalul Judelean de Urgen![ Tg Jiu oferi toate
drepturile previzute in Contractul Colectiv de Muncl, Regulamentul Intem 9i legislatia in
vigoare.
c)

Continutul dosarului de inscriere si locul de inscriere:
Candidalii vor depune la sediul Spitalului Judelean de Urgenld Tg Jiu un dosar cuprinz6nd
urmdtoarele acte:
a) cererea in care se menlioneazl postul pentru care doregte

si candideze;

b) copia xerox a diplomei de medic si adeverinte /certificat de confirmare in gradul

profesiona[;
c) copie a certificatului de membru al organizaliei profesionale cu vizd pe anul in curs;
d) dovadd sau inscrisul din care s[ rezulte cd nu i-a fost aplicatd una din sancliunile
prevSzute la art. 455 alin. (1) lit. | , la art. 541 alin I lit. d ori e respectiv laart.628 alin. (l) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sendtalii
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prev6zut in anexa nr. 3 la ordin ;

judiciar ;
g) certificat medical din care sd rezulte cf, este apt din punct de vedere fizic qi neuropsihic
pentru exercitarea activitelii pentru postul pentru care candideazd
h) chitanla de platl a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate
Originalele actelor se prezinti la depunerea dosarului pentru conformitate cu exemplarele
f1 cazier

xerocopiate depuse la dosar.

Locul de inscriere : Spitalul Judelean de Urgenli Tg-Jiu, Serviciul RUONS
Progresului nr. 18

o

Temqtica $i bibliografia de concurs

se

din Strada

pot obline de la Seviciul RUONS din cadrul

spilalului;

o

Termenul de inscriere este de I5 zile de la data publicdrii acestui anunl in Viata Medicald,
iar concursul se organizeazd in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea

in Viata Medicala.
Cuantumul taxei de concurs: 150 leigi
anun1ului

se

achiti la casieria Spitalului Judetean de Urgenta Tg

Jiu.

Relafri suplimentare se pot obline la Serv RUONS din cadrul Spitalului Judetean de
Urgenta Tg Jiu, telefon 0253243315, int,307,

DIRECTOR MEDICAL,
LECTOR

*f

Serv

'. DR. TATARU TIBERIU

