
 
 

A N U N T 
 
 

Spitalul Orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 
 

organizeaza concurs  
pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: 

 
 

Nr. 
crt. 

Localitatea Locul de muncă Specialitatea Gradul 
profesional 

Atestat de 
studii 

complementare 

Nr. 
posturi 

1. Tîrgu-
Neamţ 

Spitalul Orăşenesc Sf. 
Dimitrie Tg. Neamt 
Sectia chirurgie generala 

Chirurgie 
generala 

specialist  1 

 
 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

1)   cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 
2)   copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; 
3)   copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 
4)   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;          
5) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul M.S. nr. 
869/2015; 
6)   cazierul judiciar; 
7) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic 
pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 
8)   chitanţa de plată a taxei de concurs. 
 
Taxa de concurs este de 150 lei.  

        
Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la 

publicarea anunţului, iar înscrierile se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile 
calendaristice, de la apariţia prezentului anunţ în "Viaţa medicală". 

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist şi poate fi găsită pe 
site-ul Ministerului Sănătăţii. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0233790824 int. 204 sau 0786089308. 
Anuntul este publicat in ziarul ,,Viata  medicala” nr. 32 din 5 august 2016. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0233790824 int. 204 sau 0786089308. 
 
 
 
 
 
 

MANAGER 
Dr. Apostoae Florin-Ionut 

 

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT 
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200 

CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933; 
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254. 

http://www.spital-tirguneamt.ro,
mailto:spital_tgneamt@yahoo.com

