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CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,SF.IOAN'' GALATI
SCOATE LA CONCURS

In conformitate cu prevederile Old. M.S. nr 869 I 2015 urmatoarele posturi:

o 1 post medic rezident in ultimul an de pregatire in specialitatea pediatrie in cadrul Sectiei Clinice
Pediatrie II, cu nonna intreaga, pe perioada nedeterminata

o I post rnedic specialist chirurgie pediatrica in cadrul Sectiei Clinice Chirurgie si Ortopedie
Infantila, cu norma irrtreaga, pe perioada nedeterminata

Dosar:ul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte:

' cererea in care se mentioneaza postul penhu care doreste sa candideze;
' copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta de confirmare in gradul profesional;
' copie a certilicalului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
' dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art . 447

alin (1) lit. e) sau f),la art. 531 alin. (1) tit. d) sau e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legeam 9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

' acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 3 a ordinelor mentionate;
' cazierjudiciar;
' certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru

exercitarea activitatii pentru postul pentru carc candideaza;
' chitanta de plata a taxei de concurs,

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs si bibliografia se vor afisa pe site-ul $Uryjpgapgglatqo si la sediul unitatii.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia

acestui anunt, iar conculsul se va organiza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in
.,Viata Medicala,. .

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane tel0236.469.100 int 134.
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