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Str. Gh. Asachi, nr.2,GaIati

T el. 023 6 I 469 1 00. F ax 023 6 I 469849
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Web: www.spcopgalati.ro

ANUNT

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" cu sediul in Galati, str. Gheorghe Asachi, nr. 2,

organizeaza concurs in conformitate cu prevederile H.G. 286120II, cu modificarile si completarile

ulterioare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi contractuale vacante (se pot inscrie candidati cu

gradltreapta profesionala existent in statul de functii si precizata mai jos):

PE DURATA NEDETERMINATA:

I Post Resistrator medical debutant

Sectia Clinica Chirurgie si Ortopedie Infantila
- 1 post registrator medical debutant cu studii medii

I Post Programator II
Compartiment Informatica
- I post Informatician III

19 Posturi personal auxiliar
Sectia Clinica Pediatrie I
- 2 posturi ingrijitoare
Sectia Clinica Pediatrie II
- 4 posturi ingrijitoare

Sectia Pediatrie III
- 1 post ingrijitoare
Sectia Clinica Chirurgie si Ortopedie Infantila
- 4 posturi ingrijitoare
- 1 post brancardier

Compartiment Terapie Intensiva
- I post ingrijitoare
Compartiment ORL
- 1 post ingrijitoare

Bloc Operator
- 2 posturi ingrijitoare
Spalatorie
- 3 posturi spalatorese

3 Posturi muncitori
Echipa Fochisti
- 1 post muncitor calificat IV fochist

Bloc Alimentar
- 1 post muncitor necalificat I
- 1 post ingrijitor spatii nesanitare



PE DURATA DETERMINATA:
3 Posturi nersonal auxiliar
Sectia Clinica Pediatrie II
- 2 posturi ingrijitoare

Serviciul Aprovizionare, Tranport si Administrativ
- 1 post ingrijitoare

Conditii de participare la concurs:

A. Conditii generale - prevazute Ia art.5 din Procedura privind organizarea concursurilor pentru

ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, respectiv:

a) are cetdlenia romdnd, cetdJenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparfindnd

Spaliului Economic European gi domiciliul in Romdnia;

b) cunoaqte limba romdnd, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;

d) are capacitate deplind de exerciliu;
.j ut. o ,tur" de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, alestatdpebaza adeverinfei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;

f) indeplineqte condifiile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerintelor

postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infracliuni contra umanitdfli, contra statului ori

roiitu autoritdtii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infrptuirea justiJiei, de fals ori a

unor fapte de coruplie sau a unei infractiuni sdvdrgite cu intenlie, care ar face-o incompatibild cu

exercitarea funcliei, cu excepJia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

B" Condi{ii specifice
Condiliile specifice pe care trebuie sd le indeplineascd persoana care participd la concursul pentru

ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza figei postului, la propunerea

structurilor in al cdror stat de funcJii se afld funcJia vacantd si sunt urmatoarele:

Ingrijitoare, Brancardier, Spalatorese, Ingrijitoare spatii nesanitare, Muncitor necalificat I
- scoala generala, fara vechime

Registrator medical debutant
- Diploma de studii medii in specialitate sau

bacalaureat)

- Curs operator PC

Muncitor calificat IV Fochist

diploma de studii medii (cu diploma de

- acte de studii (calificare) pentru meseria de fochist

- autorizatie I.S.C.I.R.
- faravechime in specialitate

Programator II
- diploma de licenta in specialitate

- 6 luni vechime in activitatea de informatica

Dosarele de inscriere la consurs se depun, pentru posturile pe perioada determinatapana la data

de 04.07.2016 orele 14.00 si pentru posturile pe perioada nedeterminatapanala data de 11.07.2016 orele

14.00 la Serviciul Resurse Umane si vor contine urmatoarele documente:

a. cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf'

Ioan,' Galati (cerere tip care va fi pusa la dispozitia candidatilor in momentul verificarii dosarului

la Serviciul Resurse Umane);

b. copia actului de identitate,copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie sau

orice alt document care atesta identitatea si numele,potrivit legl, dupa caz;



c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specif,tce ale

postului solicitate de Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati

d. cametul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in

specialitatea studiilor, in copie;

e. cazieruljudiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca

incompatibil cu functia pentru care candideaza.Candidatul declarat admis la selectia dosarelor,

care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale,are

obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data

desfasurarii primei probe a concursului.

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de

familie al candidatului.Adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie sa contina, in clar,

numarul, data,numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul

Sanatatii.

g. Curriculum vitae;

h. Taxa concurs:50 de lei platita la casieria unitatii.Taxa se va plati numai dupa verificarea dosarului

la Serviciul Resurse Umane.

Probele de concurs sunt urmatoarele:

- Interviu si proba scrisa pentru posturile de : Brancardier, Ingrijitoare in cadrul urmatoarelor
sectii: Pediatrie I, Pediatrie II (proba scrisa sub forma de test grila), Pediatrie III, Chirurgie si

Ortopedie, Bloc Operator (proba scrisa sub forma de sinteza), Compartiment Terapie Intensiva
(proba scrisa sub forma de test grila);

- Proba scrisa si proba practica de calculator pentru postul de Registrator medical debutant si

Programator II;
- Proba practica si proba scrisa pentru postul de Spalatoreasa si Fochist;
- Interviu, proba scrisa si proba practica pentru postul de Ingrijitoare in cadrul Compartiment

ORL;
- Interviu si proba scrisa sub forma de test grila pentru postul de Ingrijitoare spatii nesanitare si

Muncitor necalificat I din cadrul Blocului Alimentar.

Toate probele concursului se vor desfasura la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.
Ioan" Galati din str. Gheorghe Asachi, rr. 2,la o data si ora ce vor fi afisate ulterior.

La sustinerea probei practice candidatii vor purta obligatoriu echipament de lucru specific mediului
spitalicesc.

Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se mentin la sediul Spitalului
Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati - Avizier si pe pagina de internet a institutiei
www. sp cop gal ati. ro, pana la frnalizarea concursului.

MANAGER,
NF. UNIV.
ESCU VICTORITA

.\L}J{


