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ANUNT

Spitalul Clinic de Urgen!6pentru Copii ,,Sf. Ioan", cu sediul in localitateaGalali, str. Gh. Asachi nr.2,

judeful Galafi, organizeazd in conformitate cu prevederile HG nr. 28612011 (actualizatd), pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar

vacant corespunzdtor funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, concurs pentru

ocuparea urmatorului post temporar vacant:

Temporar vacant:

I post registrator medical cu % norma cu studii post-liceale sanitare, minim 6 luni vechime in activitate, in

cadrul Sectiei Pediatrie II

Conditii generale de participare la concurs sunt prevazute la art.3 din HG 28612011, respectiv:

a) are cetaJenia romdnd, cet[fenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa(indnd
SpaJiuluiEconomic European qi domiciliul in Romdnia;

b) cunoagte limba romdnd, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exercifiu;
e) are o stare de sdn[tate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza adeverin{ei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii 9i, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerinfelor

postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArgirea unei infracfiuni contra umanitdlii, contra statului ori

contra autoritAlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infdptuirea justifiei, de fals ori a unor
fapte de corupfie sau a unei infracliuni sdvdrpite cu intenlie, carc ar face-o incompatibild cu exercitarea
funcfiei, cu exceplia situafiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de inscriere la consurs se depun pana la data de 09.08.2017 orele 14.00 la Serviciul

Resurse Umane si vor contine urmatoarele documente:

a. cererea 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 legii, 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 specifice ale postului

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



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

specialitatea studiilor, in copie;

e. cazierul judiciar 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, carc a

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

completa dosarul cu originalul cazieruluijudiciar, cel mai taruiupanala 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:

- Proba scrisa sub forma de test grila si proba practica/interviu

Calendarul de desfasurare al concursului este urmatorul:

Data limita de depunere a dosarelor : 09.08.2017, orele 14.00

Data limita pentru selectia dosarelor si afisarea rezultatului selectiei dosarelor : 10.08.2017, orele

14.00

Data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor - 11.08.2017, orele 14.00

Data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor :

- 16.08.2017, orele 14.00

Data desfasurarii probei scrise - 25.08.2017 , ora 08.30

Data afisarii rezultatelor la proba scrisa - 28.08.2017, ora 14.00

Data limita de depunere a contestatiilor la proba scrisa - 29.08.2017 , ora 12.00

Data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor

- 30.08.2017, ora 12.00

Data desfasurarii probei practice/interviu - 31.08.2017 , ora 08.30

Data afisarii rezultatelor finale - 01.09.2017, ora 14.00

Candidatii care nu obtin minimum 50 de puncte la proba scrisa sunt declarati "respinsi" la aceasta

proba si nu pot participa la urmatoarea etapa a concursului, respective proba de interviu/practica, fiind
eliminate din concurs.

Toate probele concursului se vor desfasura la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.
Ioan" Galati din str. Gheorghe Asachi, nr. 2, conform calendarului de concurs.

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.spcopgalati.ro ,

p ana la ftnalizar ea concursu I ui .
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