SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
B-dul Ion Mihalache 11, sector 1, Bucuresti
Cod fiscal 4532388
Tel/Fax: 021/318.89.38; 021/318.89.37

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
Scoate la concurs in zilele de 18 si 19.09.2017, ora 10,00 urmatoarele posturi vacante:
-

2 POSTURI DE MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA NEONATOLOGIE IN CADRUL SECTIEI
NEONATOLOGIE

Candidatii vor depune dosarele la sediul Spitalului Clinic Filantropia din Bucuresti, Str. Ion
Mihalache nr.11, sector 1 la compartimentul RUNOS pana la data de 28.08.2017 ora 14,00 ;
În vederea înscrierii pentru concurs, a cãrui publicitate a fost asiguratã conform legii, candidatul va
depune la unitatea sanitarã care a publicat postul un dosar cuprinzând urmãtoarele documente:
a) cererea în care se mentioneazã postul pentru care doreste sã concureze;
b) copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, dupã caz, biolog, biochimist, chimist si
adeverintã/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care sã rezulte cã nu i-a fost aplicatã una dintre sanctiunile prevãzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii, republicatã, cu modificãrile si completãrile
ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului
Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevãzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sã rezulte cã este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru
exercitarea activitãtii pentru postul pentru care candideazã;
h) chitanta de platã a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Copia actului de identitate precum si copiile documentelor de studii care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice, vor fi prezentate şi în original în vederea conformitaţii copiilor cu acestea.
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