
SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE “BUNA VESTIRE” GALATI 

Organizează concurs în data de  17.02.2016 si 18.02.2016 ora 9/12 

pentru ocuparea functiei de DIRECTOR MEDICAL 

 

Concursul /examenul se va desfăsura la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie  “Buna 

Vestire” din strada N.Alexandrescu, nr. 99, judetul Galati. 

La concurs se pot înscrie candidatii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice 

conform Ordinul nr. 284/ 2007 privind aprobarea Metodologiei  - cadru de organizare si desfasurare a 

concursurilor / examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

                  Dosarele se depun până pe data de 10.02.2016, ora 13,00. 

1. Criterii generale: 

   a) au domiciliul stabil in Romania; 

   b) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala; 

   c) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); 

   d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii 

si alte drepturi de asigurari sociale. 

2. Criterii specifice: 

  a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in 

profil medicina; 

  b) sunt confirmati ca medic specialist sau primar; 

  c) au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat in managementul serviciilor 

de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc; 

  d) au cel putin 1 an in functie de conducere; 

       3. Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele acte:  

(1) Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente: 

   a) cererea de inscriere; 

   b) copie de pe actul de identitate; 

   c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 

   d) curriculum vitae; 

   e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz; 

   f) cazierul judiciar; 

   g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta calitatea de doctor in stiinte medicale, cadru 

didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor 

specializari, cursuri, stagii, competente/atestate etc., in functie de postul pentru care concureaza; 

   h) declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989; 

   i) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic; 

   j) proiectul/lucrarea de specialitate; 

   k) aprobarea managerului; 

   l) avizul consiliului de administratie al spitalului. 

 m)chitantă de plată a sumei de 100 lei pentru participarea la concurs (se va achita la casieria spitalului). 

 

Candidatii al caror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la 

data comunicarii rezultatului verificarii. Contestatia se solutioneaza in termen de 24 de ore de la data 

depunerii de catre comisia de solutionare a contestatiilor. 

 

Relatii suplimentare, bibliografia si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la 

dispozitie la sediul unitătii sau la telefon nr.0236/413131, int 115, cât si pe site-ul www.maternitategl.ro. 

 

Manager, 

S.L. Medic primar A.T.I. 

Dr. Harabor Anamaria 
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