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SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATT
Scoate la

CONCURS

In conformitate cu prevederile O.M.S. nr.86912015, cu modificarile si completarile ulterioare :

o 2 posturi de medici specialisti , in specialitatea pneumologie, cu norrna intreaga - Sectie
Pneumologie.

. 2 posturi de medici specialisti , in specialitatea pneumologie, cu norma intreaga - Dispensare
TBC

o I post de medic primar in specialitatea pneumologie , cu norma intreaga - Sectie Pneumologie.
o I post de medic epidemiolog in specialitatea epidemiologie
o 1 oost de chimist

Dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele acte:
. cererea in care se menfioneazd postul pentru care doregte sd concureze;
. copia de pe diploma de licenta gi certificatul de confirmare in gradul profesional;
. copie a certificatului de membru al organizafiei profesionale cu vizape anul in curs;
o dovada/inscrisul din care s[ rezulte cd nu i-a fost aplicatd una dintre sanc(iunile prevdzute la arL

455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) sau e), respectivlaart.62S alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea m.9512006 privind reforma in domeniul sAndtAtii, republicatd, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare, ori cele de la art. 39 alin I lit c din Legea 46012003 privind
exercitarea profesiunilor de biochemist , biology si chemist, infiintarea si organizarea Ordinului
Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

o acte doveditoare pentru calcularea punctajului prev[zut in anexa nr. 3 la ordin;
. cazieruljudiciar;
o certificat medical din care sd rezulte cd este apt din punct de vedere fizic gi neuropsihic pentru

exercitarea activitdfii pentru postul pentru care candideazd;
o chitantra de platd a taxei de concurs- 150 lei;
. copia certificatului de casatorie, daca este cazul
o copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Pentru posturile de medic tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in
specialitatea postului ;i poate fi gdsitd pe site-ul Ministerului Sanatatii.
Pentru postul de chimist tematica de concurs este disponibild pe site-ul spitalului.
Inscrierile la concurs se fac la Spitalul de Pneumoftiziologie Galati , cu sediul in Galati , str.Stiintei ,

nr. 117, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia prezentului anunt, iar concursul se
organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in "Yiata Medicala".

MANAGER.
DR.NECULA MONICA


