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ANUNȚ
Având în vedere necesitatea urgentă a Spitalului Județean de Urgență Bistrița de
medic specialist/primar în specialitatea boli infecțioase, în conformitate cu prevederile art.
21 alin. 1) din Legea nr.136/2020, coroborat cu prevederile art. 27 alin. 1) din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, Spitalul Județean de Urgență Bistrița angajează în regim de urgență, 2
(doi) medici specialisti sau primari în specialitatea boli infecțioase la Secția Boli
infecțioase respectiv la Serviciul de supraveghere, prevenire

și limitare a infecțiilor

asociate asistenței medicale;
Acte necesare pentru angajare:


cerere de angajare



actul de identitate în termen de valabilitate



diploma de licenţă



ordinul de confirmare în medic specialist/primar



certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, în
specialitatea boli infecțioase



avizul anual



asigurarea de răspundere civilă



cod parafă



documente care atestă vechimea totală în muncă (copie carte de muncă,
adeverință/e angajator, raport REVISAL etc.)



cazierul judiciar



certificatul medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic
și neuropsihic pentru exercitarea activității medicale

Toate actele prevăzute mai sus vor fi transmise fie scanate, fie în format poză
(cu rezoluție mare, lizibile, clare) pe umătoarea adresă de mail: personal@sjub.ro

Condiții generale de înscriere:
 Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în
România;
 Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 Are capacitatea deplină de exercițiu;
 Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice;
 Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvărșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea jutiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni desăvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice:


diplomă de licență în medicină;



confirmare prin O.M.S. ca medic specialist sau primar în specialitatea boli
infecțioase.

Detalii, la telefon: 0263 216439 - Serviciul Resurse Umane, Normare și Organizare.

Conducerea,
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