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ANUNȚ
Spitalul Clinic Filantropia Bucuresti, organizează in zilele de 20 si 21.04.2016, examen/concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 1 post de medic specialist in specialitatea obstetricaginecologie în cadrul Secţiei Clinice Ginecologie
Documentele necesare în vederea inscrierii la examen/concurs pentru ocuparea funcției de
medic specialist in specialitatea obstetrica-ginecologie sunt:
a)cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b)copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c)copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.
447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare,
e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f)cazierul judiciar;
g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h)chitanţa de plată a taxei de concurs.
i) declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal
pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru ocuparea careia doreste sa concureze;
j) declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de
incompatibilitate;
k) copia politei de asigurare civila(malpraxis);
l) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste si vechimea in munca;
m) copia CI;
n) curriculum vitae in format european;
o) recomandare.
Examenul/Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
01.04.2016 ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor
20.04.2016 ora 9.00 – analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice
20.04.2016 ora 10.00 – proba scrisă; 21.04.2016 ora 12.00 – proba practică si proba clinica.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale, in cazul in care este admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii
primei probe a concursului.
Copia actului de identitate,copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau dupa caz,
adeverintele care atesta indeplinirea conditiilor specifice, vor fi prezentate si in original in
vederea conformitatii copiilor cu acestea.
Tematica și bibliografia sunt afisate pe site-ul www.spitalulfilantropia.ro .
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Filantropia Bucuresti
Mihalache nr. 11, sectorul 1 , telefon 021.318.89.30/int. 257.
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