Spitalul General CF Galaţi
/31.03.2017

ANUNŢ
Urmare a hotărârii nr. 4/23.03.2017 a Comitetului Director, SPITALUL GENERAL CF GALAŢI organizează la
sediul sau in data de 27.04.2017, ora IO00, concurs în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 cu modificările si
completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor postului vacant temporar de:
Număr /Denumire posturi

Loc de munca

Nivel
studii

1 post asistent medical debutant m edicina
generala

PL

Compartiment ORL- Secţia Exterioara cu paturi CF Buzău

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresata conducătorului unitatii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii (după caz);
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări,
precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atesta vechimea în munca, in meserie si/sau in
specialitatea studiilor, in copie;
e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil
cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa (in format A5 standard stabilit de MS) care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberata
cu cel mult 1 luna anterior derulării concursului de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) pentru asistentul medical - copie xerox a certificatului de membru insotit de adeverinţa de participare la
concurs eliberate de OAMGMAMR , valabile la data susţinerii concursului
i) copie xerox a asigurării de răspundere civila
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insotite de documentele originale, care se certifica pentru
conformitate cu originalul sau in copii legalizate, legalizarea documentelor se face de către Serv. RUNOS, verificarea
dosarelor se face da către membrii comisiei de concurs.
In cazul documentului prevăzut la pct. e ) , candidatul admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie
pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu pana la data desfăşurării primei probe a concursului.
Candidaţii care nu au dosarul complet sau nu l-au depus in termenul specificat in anunţ, nu pot participa la concurs..
înscrierile se fac la sediul Spitalului Generai CF Galaţi, până la data de 12.04.2017, ora 10,00.
Afişarea selecţiei dosarelor admise si respinse: 12.04.2017.2017.
Contestaţii la dosarele respinse: pana la data de 13.04.2017
Răspunsul la contestaţii: 14.04.2017.
Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa si practica: 27.04.2017.
Contestaţii la rezultatele obţinute: pana la data de 28.04.2017.
Răspunsul la contestaţii: 02.05.2017.
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului si bibliografia se poate obţine de la Secretariatul
comisiei de concurs:
- Avram Teodora - sef serv RUNOS, telefon : 0236/ 475768 int. 104, 0236/475764 int. 104.
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