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  ERATĂ LA ANUNTUL DE ANGAJARE PUBLICAT LA DATA DE 19 OCTOMBRIE 2020

La Anunţul de angajare personal  publicat la data de 19.10.2020 se va citi corect “Condiţii
specifice pentru ocuparea postului- medic rezident ultimul an specialitatea sănătate publică şi
management”  în loc de “Condiţii specifice pentru ocuparea postului- asistent medical debutant”
cum apare din eroare în anunţ;
  şi  “Condiţii  specifice  pentru ocuparea postului-   medic  rezident ultimul  an specialitatea
epidemiologie “ în loc de “Condiţii specifice pentru ocuparea postului- asistent medical debutant”
cum apare din eroare în anunţ.

CONDIŢIILE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR SUNT:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului- medic rezident ultimul an specialitatea sănătate 
publică şi management;
1.Studii de specialitate: studii universitare în domeniul medicină  absolvite cu diplomă de licenţă

sau echivalentă;
2.Perfecţionări  (specializări):   medic  rezident  ultimul  an  specialitatea  sănătate  publică  şi
management;

  3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): necesar - nivel mediu
  4. Vechime în specialitate: -
 5.Cerinţe  specifice:   Disponibilitate  pentru  lucru  în  program prelungit,  sau  în  zile  de  repaus

săptămânal,  în cazul unor situaţii  de urgenţă, intervenţii în caz de focare, situaţii de urgenţă, la
solicitare.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului-  medic rezident ultimul an specialitatea 
epidemiologie
1.Studii de specialitate: studii universitare în domeniul medicină  absolvite cu diplomă de licenţă

sau echivalentă;
2.Perfecţionări (specializări):  medic rezident ultimul an specialitatea epidemiologie;

  3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): necesar - nivel mediu
  4. Vechime în specialitate: -
 5.Cerinţe  specifice:   Disponibilitate  pentru  lucru  în  program prelungit,  sau  în  zile  de  repaus

săptămânal,  în cazul unor situaţii  de urgenţă, intervenţii în caz de focare, situaţii de urgenţă, la
solicitare.
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