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A N U N Ţ 
 

 Spitalul Orăşenesc ,,Sf. Dimitrie”  Tg. Neamţ organizează  in conformitate cu 
prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist 
chirurgie generala in cadrul Secției chirurgie generala, cu contract de munca pe durata 
determinata (6 luni). 
                           
 Condițiile de înscriere la concurs 
 
1. Condiții generale: 
    a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România; 
    b) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 
    e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant; 
    f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 
    g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. 
 
2. Condiții specifice: 
 Absolvent al invăţămantului superior de specialitate cu diploma de medic sau diploma de 
licența in medicina, confirmat in grad de medic specialist chirurgie generala 
 

Condițiile oferite de spital  
Se asigura spațiu de locuit in incinta spitalului.    
 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 
 

- cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze 
- copia de pe diploma de medic si adeverința/certificat de confirmare de confirmare in gradul 

profesional 
- copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul in curs 
- dovada/înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sancțiunile 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 in domeniul sănătății 

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 a Ord. M.S. nr. 869/2015 
- cazierul judiciar 
- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru 

exercitarea activității pentru postul pentru care candidează 
- chitanţa de plată a taxei de concurs, in valoare de 150 lei 
- copie de pe actul de identitate si după caz, de pe certificatul de naștere si de căsătorie 
- curriculum  vitae  

 
Tematica de concurs este cea prevăzută pentru obținerea titlului de medic specialist chirurgie 

generala. 
 
Inscrierile la concurs se fac la biroul RUONS, în termen de 10 zile de la apariţia prezentului 

anunţ în ziarul "Monitorul de Neamț", iar  concursul se va organiza in termen de maximum 30 de zile 
lucrătoare de la publicare, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0233790824 int. 204. 
 
 

MANAGER 
Dr. Antohi Mihaela 

 
 

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


 


