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În conformitate cu prevederile. Ord.M.S. nr.869/2015 , cu completările şi 
modificările ulterioare , pentru ocuparea pe perioadă determinată , următorul post 
vacant de medic specialist specialitatea medicină de urgenţă 

• un post vacant cu normă întreagă de medic specialist specialitatea medicină de
urgenţă la Sectia UPU-SMURD;

La concurs se pot înscrie medici specialişti medicină de urgenţă cu drept de liberă 
practică 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte: 

• Cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze ,
• Copie xerox de pe diploma de licenţă ;
• Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viză pe anul în

curs ;
• Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile

prevăzute la art.455 alin (1) lit.e sau (f), la art.541 alin (1) lit.(d) sau (e), respectiv
la art.628 alin (1) lit.(d) sau€ din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;

• Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 a ordinelor
mentionate ;

• Cazier judiciar ;
• Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic ş1

neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează ;
• Copia actului de identitate în termen de valabilitate ;
• Chitanţa de plată a taxei de concurs;

Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria spitalului .



Tematica de concurs este cea de medic specialist in specialitate medicină de 
urgenţă cu drept de liberă practică existentă pe sit-ul Ministerului Sănătăţii . 

Inscrierile la concurs se fac la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau in termen de 1 O 
zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt , iar concursul se 
organizează în maximum 30 zile lucrătoare de la publicarea anunţului , dar nu 
mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. 

Relatii suplimentare se pot obtine de la serv.Resurse Umane , tel:0238/720689 
int.166 

Plata anuntului se face de Spitalul Judetean de Urgenta cu sediul in Buzau 
str.Stadionului nr.7 din contul nr.IBAN RO 82 TREZ 1665041XXX000605 . 

MANAGER 
Ec.Damian Claudiu 
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