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MINISTERUL SANATATII
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
MEDICINA FIZICA $I BALNEOLOGIE
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Aleea Speciald nr,1, Tel. 0241/741082,
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ANUNT
Spitalul Clinic de Recuperare, Medicin[

organizeazd, concurs pentru ocuparea pe perioada
vacante:

o 2 posturi registrator medical

)

Fizicd, $i Balneologie Eforie Nord,
nedeterminatd a funcliei contractuale

Pentru a ocupa un post contractualvacant, candidalii trebuie sd indeplineasc6 conform
art.7, Capitolul III din Regulamentul de organizare qi desfi$urare a concursului qi a
examenului pentru ocuparea posturilor vacante qi temporar vacante, precum qi stabilirea
criteriilor de evaluare a performanlelor profesionale individuale la promovare prin
examen a personalului contractual din sistemul sanitar, aprobat prin H.G. rc.497120L0,
urmitoarele condilii generale :

a) indeplinegte condiliile prevdrute de lege in vederea exercitdrii profesiei in
Romdnia;
are vdrsta de minimum 18 ani implinili ;

are capacitate deplind de exerciliu ;

are o stare de s6nitate corespunzitoare postului pentru care candideazd, atestatd
de medicul de familie sau de medicul de speciahtate medicina muncii '

indeplineqte condiliile de studii prevdzute pentru postul vacant;
indeplineqte condiliile specifice pentru ocuparea postului vacant1;
nu a fost condamnat pentru sdvdrqirea unei infracfiuni contra umanitdlii, contra
statului sau contra autoritdtii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care
impiedicd infbptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei

infracliuni siv6rqite cu intenfie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea funcliei
vacante pentru care candideazd, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Condiliile specifice necesare in vederea participdrii la concurs qi a ocupIrii funcliei
contractuale sunt:

b)
c)
d)

e)

0
s)



Pentru post registrator medical:
- diplomS de studii medii de specialitate sau diplomd de studii medii
- 6 luni vechime in activitate.

Taxa de inscriere este de 30 lei.
Concursul se va organiza conform calendarului urmdtor :

o 09 martie 2020 , ora 12,00 - termenul limitd pentru depunerea dosarelor ;
o 16 martie 2020, ora 12.00 - proba scrisd ;

o 18 martie 2020, ora 12.00 - proba oral5/interviu

Dosarele de inscriere se depun Ia sediul instituliei in termen de 10 zile de la publicarea
anunlului. Conform art.S Capitolul III din Regulamentul de organizarc qi desfbqurare a
concursului qi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante qi temporar vacante,
precum qi stabilirea criteriilor de evaluare a performanlelor profesionale individuale la
promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, pentru
inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va conline in
mod obligatoriu, urmitoarele documente :

a) copia actului de identitate;
b) formularul de inscriere;
c) copiile diplomelor de studii qi ale altor acte care atestd efectuarea unor specializdri;
d) copia carnetului de muncd sau, dupd caz, o adeverinld care sd ateste vechimea in

muncd qi, dupd caz,in specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinla care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare;
g) copia fiqei de evaluare a performanlelor profesionale individuale sau, dupd, caz,

recomandarea de la ultimul loc de muncS;
h) alte inscrisuri din care s5 rezulte indeplinirea condiliilor speciale de participare la

concurs.
Copiile de pe actele mai sus menlionate se prezint6 insolite de documentele

originale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de cdtre secretariatul
comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Detalii privind condiliile specifice qi bibliogrufra de concurs sunt disponibile
accesdnd pagina oficiald www.gfulan.ro sau la sediul spitalului.

Relalii suplimentare se pot obline la sediul Spitalului Clinic de Recuperare,
Medicind Fizicd qi Balneologie Eforie Nord, Aleea Speciald nr.l, la biroul de resurse
umane, tel. 0241 74I 082.
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