Spitalul General CF Galaţi
.../04.12.2017
ANUNŢ

Urmare a hotărârii nr. 10/15.09.2017 a Comitetului Director, SPITALUL GENERAL CF GALAŢI organizează la sediul spitalului
in perioada 27.12.2017 ora IO00- 29.12.2017 ora 1600, concurs în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 cu modificările si
completările ulterioare, pentru ocuparea următorului post vacant temporar:
Numar/Denumire post

Nivel
Studii

1 post spalatoreasa

G

Locui de muncă

Serviciul AAPCAT - Secţia Exterioara cu Paturi CF Buzău

Condiţii de participare la concurs:
A. Condiţii generale- prevăzute la art 3 din Regulamentul - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HGR
nr. 286/2011, respectiv:
a. Are cetăţenie romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spaţiului Economic
European si domiciliul in Romania
b. Cunoaşte limba romana, scris si vorbit
c. Are varsta minima reglementata de prevederile legale
d. Are capacitate deplina de exerciţiu
e. Are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata de unitati sanitare abilitate
f. îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs
g. Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de
serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit
reabilitarea.
B. Condiţii specifice
Condiţii specifice pe care trebuie sa le îndeplinească persoana care participa la concursul pentru ocuparea postului
vacant temporar sunt stabilite pe baza fisei postului, la propunerea structurii in care se afla funcţia vacanta temporar.
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a. cererea de inscriere la concurs, in care se specifica postul pe care doreşte sa concureze adresata conducătorului unitatii;
b. copia xerox a actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii (după caz);
c. copiile xerox ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări,
precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea 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 xerox. Adeverinţele vor fi intocmite in conformitate cu prevederile art. 8 alin 41 , 4Z, 43,din HG 500/2011 privind
registrul general de evidenta a salatiatilor si pentru aplicarea unitara a dispoziţiilor legale, cu modificările si. completările
ulterioare;
e. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu funcţia
pentru care candidează;
f. certificat medical (in format A5 standard stabilit de MS) care sa ateste starea de sanatate fizica si psihica corespunzătoare,
eliberata de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 1 luna anterior derulării concursului;
g. curriculum vitae care are specificata data depunerii si semnătură candidatului;
h. opis ai documentelor depuse la dosarul de inscriere cu data si semnătură candidatului
Documentele mai sus menţionate vor fi prezentate intr-un dosar cartonat cu şina, in ordinea enumerata mai sus si
numerotate.
Probele de concurs se susţin conform tematicii si bibliografiei aprobate prin Hotararea nr 10/15.09.2017 si sunt următoarele:
proba practica
proba interviu
Actele prevăzute la pct. b, c, d, vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformităţii copiilor, cu acestea.
Serviciul RUNOS va realiza legalizarea documentelor

Verificarea dosarelor se face de către membrii comisiei de concurs, după expirarea termenului si a orei limita prevăzute pentru
înscrieri.
In cazul documentului prevăzut la pct e) , candidatul admis ia selecţia dosarelor, care a depus ia 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 ia sediul Spitalului General CF Galaţi, până ia data de 13.12.2017, ora 14.00.
Afişarea selecţiei dosarelor admise si respinse: 13.12.2017, după ora 16.00.
Contestaţii la dosarele respinse: pana la data de 14.12.2017.
Răspunsul Ea contestaţii: 15.12.2017 ora 16.00
Proba practica: 27.12.2017, ora IO.00.
Afişarea rezultatelor obţinute la proba practica: 27.12.2017 ora 16.00
Contestaţii la rezultatele obţinute la proba practica pana ia data de: 28.12.2017, ora. IO.00.
Răspunsul ia contestaţii: 29.12.2017, ora ora. 9.00
Proba interviu: 29.12.2017, ora IO,00
Afişarea rezultatelor obţinute ia proba interviu: 29.12.2017, ora 16.00
Contestaţii ia rezultatele obţinute la proba interviu pana la data de: 03.01.2018. ora IO,00
Răspunsul la contestaţii:: 04.01.2018, ora, 16,00
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului si bibliografia se poate obţine de ta Secretariatul comisiei
de concurs:
- Avram Teodora - sef serv RUNOS, telefon : 0236/ 475768 int. 104, 0236/475764 int. 104.

