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ANUNT CONCURS

Spitalul Municipal ,,Dr. Comel Igna" Campia Turzii, organizeazd concurs in
conformitate cu prevederile OMS 869/2015 concurs pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a unnatoarelor posturi:

- medic specialist, specialitatea oftalmologie, la Cabinetul de Oftalmologie, normd
intreagd;

- medic specialist, specialitatea epidemiologie, la Compartimentul de Infectii asociate
asistentei medicale, l/2 normd.

inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei
prezentului anunl la sediul Spitalului Municipal "Dr. Cornel Igna " Cdmpia Turzii, respectiv
p6nd la data de 15.07.2022 , ora 12,00, la biroul RUNOS, pe baza dosarului de inscriere care va
conline urmatoarele acte :

a) cerere in care se menlioneazd postul pentru care doreqte sd concureze;
b) copie xerox de pe diploma de medic, qi adeverinJa./certificate de confirmare in grad
profesional, medic specialist in specialitatea postului pentru care candideazi;
c ) copie a certificatului de membru al organizaliei prolesionale cu viza pe anul in curs;
d ) dovada./inscrisul din care sf, rezulte ci nu i-a fost aplicaa una dintre sanciiunile
prevAzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin (l) lit. d) sau e) , respectiv la
art. 628 alin (1) lit d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sdnAtAlii,
republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
e ) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevAzut in anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar ;

g ) certificat medical din care sd rezulte cA este apt din punct de vedere fizic Ai
neuropsihic pentru exercitarea activitdlii pentru postul pe care candideazd;
h ) chitanla de plata a taxei de concurs ;
i ) copia actul de identitate , in termen de valabilitate.
Documentele prevdzute la lit. d), f), qi g) sunt valabile trei luni gi se depun la dosar in

termen de valabilitate.
concursul se organizeazd in perioada cuprinsd intre 31 qi 90 de zile de la publicarea
prezentului anunt in Viala Medicl6.

Bibliografia gi tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialisl in
specialitatea postului.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RIINOS, telefon 0264-365630.
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