Spitalul Generai CF Galaţi
Nr.

$3&^/O......../22.12.2017
ANUNŢ

Urmare a Hotărârii nr. 14/21.12.2017 a Comitetului Director, SPITALUL GENERAL CF GALAŢI cu sediul in Str. Al. Moruzzi nr,
5-7 organizează concurs, in perioada 25.01.2018-29.01.2018, în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 cu modificările si
completările ulterioare, pentru ocuparea următoarei funcţiilor contractuaie vacante temporar:
Număr/Denumire posturi
2 posturi asistent medical debutant medicina
generala

Nivel
studii
FL

Loc de munca
Secţia chirurgie generaia-Spîtaiul Generai CF Galaţi

1 post spalatoreasa

G

Serviciul AAPCAT- Spitalul General CF Galaţi

1 post tehnician dietetica

M

Serviciul AAPCAT- Spitalul General CF Galaţi

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 pubiice aprobat prin HGR
nr. 286/2011, respectiv:

a.
b.
c.
d.

Are cetăţenie romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spaţiului Economic
European si domiciliul in Romania
Cunoaşte limba romana, scris sî vorbit
Are varsta minima reglementata de prevederile legale
Are capacitate deplina de exerciţiu

e.
f.

Are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata de unitati sanitare abilitate
îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos ia
concurs

g.

Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsîrea unei infracţiuni contra umanitarii, contra statului ori contra autoritarii, de
serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedica infapţuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni savarsîte cu intenţie, care ar face-o Incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit
reabilitarea,
C.

Condiţii specifice
Condiţii specifice pe care trebuie sa le îndeplinească persoana care participa la concursul pentru ocuparea postului
vacant temporar se stabilesc , pe baza fisei postului, la propunerea structurii in care se afla funcţia vacanta si sunt
următoarele:
a.

Diploma de şcoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceaie prin echivalare conform HGR
nr. 797/1997, pentru asistenţi medicali debutanţi;

b. Diploma studii generale, pentru spalatoreasa;
c. Djpioma de absolvire liceu, 6 luni vechime in specialitate
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs, in care se specifica postul pe care doreşte sa concureze adresata conducătorului unitarii;
b. copia xerox a actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii (după caz);
c. copiile xerox aie documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări,
d.

e.
f.
g.
h.

precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
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 întocmite in conformitate cu prevederile art. 8 alin 41 , 42, 43,din HG 500/2011 privind
registrul general de evidenta a salariaţilor si pentru aplicarea unitara a dispoziţiilor ¡egale, cu modificările si completările
ulterioare;
cazier judiciar sau o deci.aratie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu funcţia
pentru care candidează;
certificat medical (in format AS standard stabilit de MS) care sa ateste starea de sanatate fizica sî psihica corespunzătoare,
eliberata de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 1 luna anterior derulării concursului;
curriculum vitae care are specificata data depunerii sî semnătură candidatului;
copie xerox a certificatului de membru însorit de adeverinţa de participare la concurs eliberate de OAMGMAMR, valabile
la data susţinerii concursului, pentru asistenţi medicali;

i.
j.

copie xerox a asigurării de răspundere civila,valabila la data susţinerii concursului, pentru asistenţi medicali;
opis al documentelor depuse la dosarul de înscriere cu data si semnătură candidatului.

Documentele mai sus menţionate vor fi prezentate intr-un dosar cartonat cu şina, in ordinea enumerata mai sus
numerotate.

si

Probele de concurs se susţin conform tematicii si bibliografiei aprobate prin Hotararea nr 11/ 06.10.2017 si sunt următoarele:
proba scrisa { test grila)pentru asistenţi medicali si tehnician dietetica/ practica pentru spalatoreasa
proba practica pentru asistent! medicali si tehnician dietetica /interviu pentru spalatoreasa
Actele prevăzute îa pct. b, c, d, h , i , vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformităţii copiilor, cu acestea.
Serviciu! 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 ia 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 ia 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 General CF Galaţi, până la data limita de 10.01.2018 ora IO.00.
Afişarea selecţiei dosarelor admise si respinse: 11.01.2018, după ora 16.00.
Contestării la dosarele respinse: pana la data limita de 12.01.2018.
Răspunsul la contestării: 15.01.2018.
Proba scrisa/practica: 25.01,2018, ora IO.00.
Afişarea rezultatelor obţinute ia proba scrisa/practica: 25.01.2018
Contestării la rezultatele obţinute la proba scrisa /practica pana la data limita de: 26.01.2018, ora 10,0D.
Răspunsul la contestării: 26.01.2017.
Proba practica: 29.01.2018, ora IO,00
Afişarea rezultatelor obţinute la proba practica/interviu: 29.01,2018.
Contestaţii ia rezultatele obţinute la proba practica/interviu pana la data limita de: 30,01.2018 ora IO,00.
Răspunsul ia contestării: 30.01,2018
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, fisa postului, tematica si bibliografia se pot obţine de pe
site-ui spitalului sau de la Secretariatul comisiei de concurs:
Avram Teodora - sef serv RUNOS, telefon : 0236/ 47576S inî. 104, 0236/475764 int, 104.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisa candidaţii care au obtinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.
Candidaţii care nu obţin minimum 50 de puncte la proba'scrisa sunt declaraţi „respinşi" la aceasta proba st nu pot participa ia
următoarea etapa a concursului, respectiv proba practica, fiind eliminaţi din concurs.
Pentru proba practica punctajul minim este de 50 de puncte si punctajul maxim este de 100 de puncte.
Toate probele se vor desfasura îa sediul Spitalului Generai CF Galaţi din str.A.Moruzzi nr.5-7, Galaţi.
La susţinerea probei practice candidaţii vor purta obligatoriu echipament de lucru specific mediului spitalicesc (btuza+pantalon
si încălţăminte corespunzătoare).
Pentru cheltuielile de personal aferente acestor posturi scoase la concurs exista finanţare prevăzută in bugetul aprobat si in
vigoare al instituţiei.

