MINISTERUL SANATATn
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI
TULCEA

Nr. 13435 124.06.2022
ANUNT
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TULCEA
scoate la concurs 'in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii Pub lice nr.
869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea ~i desfasurarea concursurilor
de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochemist ~i chimist din
unitatile sanitare pub lice, urmatorul post vacant pe perioada nedeterminata:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

un post chimist debutant

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte :
cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
copie xerox de pe diploma de licentasi adeverinta de confirmare 'in gradul profesional;
declaratia scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ee-l fac incompatibil cu postul
pentru care doreste sa concureze;
copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru
exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute 'in
Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog ~i chimist,
infiintarea, organizarea ~i functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor ~i Chimistilor in
sistemul sanitar din Romania;
copia carnetului de munca sau , dupa caz adeverinta care sa ateste confirmarea si vechimea 'in
specialitate;
chitanta de plata a taxei de concurs;
copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Inscrierile la concurs se fac 'in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se va
organiza dupa 30 de zile de la publicarea 'in "Viata Medicala" la sediul Directiei de Sanatate Publica
a Judetului Tulcea, str. Viitorului, nr.50.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon.0240/53134, int.203 - Serviciul RUNOS."
Nota: Precizam ca prin ocuparea postului vacant de chimist, ne incadram 'in bugetul de venituri ~i
cheltuieli aprobat pentru 2022.
Aceasta prestatie pe care 0 solicitarn va fi decontata de Directia de Sanatate Publica a judetului
Tulcea,CUI 4321631, Cont IBAN - RO 10TREZ23A660800203030Xdeschis la Trezoreria
Municipiului Tulcea.

