ANUNŢ CONCURS
Municipiul Botoșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de
medic specialist în specialitatea medicină generală sau medicină de familie, din cadrul Dispensarului
Școlar nr.3 Botoșani - Compartiment Asistenţa Medicală şi de Medicină Dentară în unităţile de
învăţământ preuniversitar.
La concurs se pot prezenta medici specialiști sau primari, confirmați în specialitatea medicină
generală/medicină de familie, cu drept de liberă practică.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta următoarele:
-dosar cu șină.
-cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze ( Descărcați

formular

de înscriere)
-Curriculum vitae (Descărcați Curriculum Vitae)
-copia xerox de pe diploma de licență și adeverința /certificatul de confirmare în gradul
profesional specialist sau primar,
-copia xerox a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România cu viza pe anul în
curs,
-dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
-acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 din O.M.S. 869/2015(

Descărcați model metodologia de calcul)
-cazierul judiciar,
-certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează,
-declaratie consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ( Descărcați formular

Declaraţie)
-copia actului de identitate în termen de valabilitate,
-chitanța de plată a taxei de concurs.
Copiile xerox de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documente
originale.
Informații suplimentare:
- Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 18.10.2021, ora 16.00, la
sediul Municipiului Botoșani, str. Piața Revoluției nr.1, Camera 1. Selecția dosarelor și afișarea
selecției dosarelor :25.10.2021. Depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor, se va face
în termen de 48 ore de la afișarea selecției, respectiv 27.10.2021, iar afișarea rezultatelor soluționării
contestațiilor se va face în data de 29.10.2021.
-Proba scrisă a concursului: 08.11.2021 ora 10.oo, afișarea rezultatelor probei scrise:
08.11.2021. Depunerea contestațiilor cu privire la proba scrisă : 09.11.2021. Afișarea rezultatelor
soluționării contestațiilor probei scrise: 10.11.2021.
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-Proba practică: 11.11.2021. Depunerea contestațiilor la proba practică: 12.11.2021.
Soluționarea contestațiilor la proba practică și afișarea rezultatelor acestora: 15.11.2021.
-Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 16.11.2021

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei pentru fiecare participant.
Tematica de concurs va fi pusă la dispoziție în momentul înscrierii la concurs.
Informații suplimentare se pot obține și la sediul U.A.T. Municipiul Botoșani din str. Piața
Revoluției nr.1 sau la telefon 02312.502200, interior 109, persoană de contact Groholschi Lilianaconsilier superior Serviciul Resurse Umane, Salarizare..
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