
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII,,SF. IOAN'' GALATI

scoate la CONCURS

in conformitate cu prevederile Ord. m.s. ff. 86912015, cu completdrile gi modificdrile ulterioare, un post

cu norml intreagd de medic Medicini generall cu drept de liberi practich la Biroul Managementul
caliti(ii - temporar vacant pe o perioadi determinati de 2 ani.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmdtoarele acte:

a) cerere in care se menlioneazd postul pentru care doreqte sd concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licenld qi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici

dentigti, farmacigti, respectiv adeverinld de confirmare in gradul profesional pentru biologi, biochimiqti
sau chimiqti;

c) copie a certificatului de membru al organizaliei profbsionale cu vizape anul in curs;

d) dovada/inscrisul din care sd rezulte cd nu i-a fost aplicatd una din sancliunile prevdzute la art. 455 alin"
(l) lit. e) sau f), laarI. 541alin. (1) lit. d) ori e), respectiv laaft.628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr,

9512006 privind reforma in domeniul sdndtSlii, republicatd, cu modificdrile ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevdzut in Anexa nr, 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sd rezulte cd este apt din punct de vedere fizic qi neuropsihic pentru

exercitarea activitdlii pentru postul pentru care candideazL;

h) chitanld de platd a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevdzute la lit. d), D qi g) sunt valabile trei luni gi se depun la dosar in termen de

valabilitate.

Tematica de concurs gi bibliografia se vor afiqa pe site-ul: www.spcopgalati.ro qi la sediul spitalului.

inscrierile la concurs se fac la sediul unit61ii, in termen de 10 zile calendaristice de la aparilia acestui

anun!, iar concursul se organizeazd in maximum 30 de zile lucrdtoare de la publicarea in ,,Via!a
medicald", dar nu mai devreme de 6 zile lucrdtoare de la incheierea inscrierilor.
Relalii suplimentare se pot obline la Biroul Resurse lJmane, tel.: 0236.46.91.00, int. I34.


