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CONSILIUL JUDETEAN GORJ

Spitalul Jude{ean de Urgen{i Tirgu Jiu

Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218

Tel. O253/210432

Frx02531210432

E-mail: offi ce@spitalgorj.ro

Nr. 30010 din 06.08./2021

ANUNT

Spitalul Judelean de Urgenld Tg Jiu a publicat in sdptdmdnalul Viala Medicald nr. 19 din 14 mai

2021 , tn confonnitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. /85 din

Legea 95/2006, concurs pentru ocuparea urmdtoarelor funcTii:

o qef Seclia Neonatologie;
o Eef Seclia Boli Infectioase;
o Eef Seclia Dermato-venerologie;
o Sef Laborator radiologie si imagistica medicala;
o Sef Laborator Erylorarifunctionale;

Conditiile de inscriere:
Nu se admite ingridirea participlrii la concurs in func1ie de domiciliu, vdrsttr, sex, religie sau de

locul de munc[ al candidalilor:
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului;

La concurs se pot prezenta candidalii care au oblinut atestatul in managementul serviciilor de

senetate sau care depun declara{ie pe propria rdspundere c[ i[ vor obtine in maximum un an de la

numirea in funclie;
Persoanele sanc{ionate in ultimii 2 ani de unitilile la care au fost angajate sau de Colegiul

Medicitor din Romdnia, precum gi cele ctuora le-a incetat contractul de administrare in condiliile

stabilite la art. 5, lit. b) c) sau d) nu pot participa la concurs.

Conditiile pe care le ofertr unitatea : Spitalul Judelean de Urgentl Tg Jiu oferd toate drepturile

prevezute in Contractul Colectiv de Munc6, Regulamentul Intem Ei legislatia in vigoare'

Continutul dosarului de inscriere si locul de inscriere:
Candidalii vor depune la sediul Spitalului Jude]ean de Urgenti Tg Jiu un dosar cuprinz6nd

urmetoarele acte:

a) cererea in care se men ioneazd funcfia pentru care doreste s[ candideze;

c)

h)



b) copia xerox a diplomei de studii;
c) adeverintI/ certi{icat din care s[ reiasl confirmarea in gradul profesional;

d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prev[zut in anexa nr. 2 la normele

menlionate;

e) declaratie pe propria rAspundere a candidatului, din care sd rezulte cA nu a fost condamnat

penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcria pentru care doregte sA concureze;

f1 declaratie pe propria rtrspundere a candidatului din care s[ rezulte cI nu se afl6 in stare de

incompatibilitate ;

g) certificat privind starea de sAndtate

h) dovadl /adeverinta din care si rezulte cE in ultimii 2 ani nu a fost sanc]ionat de conducerea

unitdlilor in care qi-a desfdgurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romdnia

i) copie xerox a autorizaliei de liber6 practicl sau a certificatului de membru al Colegiului

Medicilor din Rom6nia
j) copia cametului de munc[ sau dupd caz, adeverinJi care se ateste confirmarea in

specialitate gi vechimea in specialitate

k) un proiect de management privind evolulia viitoare a sectiei/ laboratorului/serviciului;
l) chitanla de platl a taxei de concurs

m) copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Originalele actelor se prezinttr la depunerea dosarului pentru conformitate exemplarelor

xerocopiate depuse la dosar.

Locul de inscriere : Spitalul Jude{ean de Urgenfi Tg-Jiu, Serviciul RUONS din Loca{ia din
Strada Progresului nr. 18

o Concursul sau examenul ya consta in urmdtoarele probe: interviu- suslinerea proiectului de

management, proba scrisd, probd clinicd sau practicd.
c Tematica;i bibliografia de concurs se pot obline de la Seviciul RUONS din cadrul spitalului;
c Termenul de inscriere este de I 5 zile de la data publicdrii acestui anunl in Viata Medicald, iar

concursul se organizeazd dupd 30 zile de la publicarea anunlului.

Cuantumul taxei de coneurs: 250 lei gi se achitd la casieria Spitalului Judetean de Urgenta Tg

Jiu.

Rela(ii suplimentare se pot obline la Serv RUONS din cadrul Spitalului Judelean de

Urgenta Tg Jiu, telefon 0253243315, int.307 sau 0253227161.

Ec. Viene, Dumitru Dr. Dinu
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