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ANUNT

in     conformitate    cu     prevederile    Ordinului     M.S.     NR.869/09.07.2015,     pentru     aprobarea
metodologiilor  privind  organizarea  conoursurilor  de  ooupare  a  posturilor  de  medic  din  unitatile  sanitare

publice,  Serviciul de Ambulanta Judetean Botoseni organizeaza conours pentru ocuparea:
-      unui post de medic specialist medicina de familie -perioada nedeterminata -

Compartiment asistenta medical de urgenta Si trartsport medical asistat Boto§ani

Concursul  se  va  desfasura  la  sediul  Serviciului  de  Ambulenta  Judetean  Botosani,  Str.Marchian
nr.11  A Botosani.  Ia data de 16 seDtembrie 2022.

Pentru  inscrierea  la  concurs  candidatii  vor  prezenta  un  dosar  de  conours  care  va  contine
urmatoarele documente:

-      Cerere?n care se mentioneaza postul pentru care doreste sa conoureze,
-      Copie xerox a diplomei de medic si adeverinta/certificat de confirmare fn gradul professional,
-       Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul tn curs,
-       Dovada/Tnscrisul din care sa rezulte ca nu ird fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.447,

alin.(1 ),  lit.e) sau f),  fa art.531, alin.(1 ),  lit.d) ori e) din  Legea nr.95/2006 privind reforma tn domeniul
sanatatii,  ou  modificarile Si completarile ulterieare,

-      Acte doveditoare pentru caloularea punctajului prevazut fn Anexa nr.3 la ordinul nr.869/9.07.2015,
-       Cazierjudiciar,
-      Certificat medical  din  care  sa  rezulte ca este apt din  punct de vedere fizic si  neuropsihic  pentru

exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza,
-      Chitanta de plata a taxei de conours. Taxa de conours este de 150 lei si se achita la casieria unitatii.

Dosarele de tnscriere  la concurs se vor depune  la sediul  institutiei din  str.  Marohian  nr.11  A,  loo.
Botosani, judet Botoseni in termen de  15 zile de la publicarea tn ziarul Vlata  Medicala,  respectiv pans la
data de  1  august 2022.Anuntul a aparut tn ziarul Vlata Medicala nr.28 din  15 iulie 2022.

Tematica Si bibliografia se pot consult ape www.ms.ro, sectiunea lnformare-Tematiei.
Relatii suplimentare la telefon 0231-535522.


