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Spitalul Clinic de Urgenfd pentru Copii ,,Sf. Ioan", cu sediul in localitatea Galafi, str. Gh. Asachi nr'

2, judeJul GalaJi, 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 funcfiilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte

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

concurs pentru ocuparea urmdtoarelor posturi vacante: 
,

- I post Spalatoreasa in cadrul Spalatoriei, cu studii generale, fara vechime in munca

- tr post Consilier juridic II in cadrul Biroului de Management al calitatii, diploma de licenta in

specialitate, minim 5 luni vechime in specialitate

- 2 posturi de Muncitor calificat- Electrician II in cadrul serviciului Aprovizionare, Transport

si Administrativ, studii generale/medii, diploma de calificare, minim 6 ani vechime in meserie

- 2 posturi de Muncitor calificat - Instalator sanitar II in cadrul Serviciului Aprovizionare,

Transport si Adrninistrativ, studii generale/medii, diploma de calificare, minim 6 ani vechime in

meserie

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

mbre ale Uniunii Europene sau a statelor aparfindnd

ial'

gale;

d) de exerciliu;
e) e corespunzdtoarc postului , atestatd pebaza adeverin{ei

medi cul de familie sau de unit61

f) indeplinegte condifiile de studii gi, dupd caz, de ii specif,rce potrivit cerinfelor

postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat[ definitiv pentru sdvdrgirea unei infracfiuni contra umanitdlii, contra statului ori

contra autorit6tii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infdptuirea justifiei, de fals ori a

unor fapte de corupfie sau; a unei iirfracliuni sdvdrgite cu intenfie, care ar face-o incompatibil[ cu

exercitaiea funcliei, cu excepfia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de inscriere la concurs se depun pana la data de 04.04,2019 ora 14.00 la Serviciul

Resurse Umane si vor eontine 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 legii, dupa caz;

c. copiile documentelor oare 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. copia carnetului de rnunoa sau, dupa caz, adeverintele care'atesta vechimea in munca, in meserie

si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e. cazierui 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, care

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

a completa dosarui 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 oare 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.

Frobele de concurs sunt urmatoarele:

- Selectia dosarelor
- Proba scrisa
- Interviu

Calendarul de desfasurare al concursului este urmatorul:

-Data limita de depunere a dosarelor : - 04,04.2019, orele 14.00

-Data limita pentru selectia dosarelor si afisarea rezultatului selectiei dosarelor: - 05.04.2019, orele 14.00
-Data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor - 08.04.2019, orele 14.00

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

09.04.2019, orele 14.00

-Data desfasurarii probei scrise - 11.04,2019, ora 08.30

-Data afisarii rezultatelor la proba soisa - 12.04.20190 ora 12.00

-Data lirnita de depunere a contestatiilor la proba scrisa - 15.04"2019, ora 12.00

-Data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor-16,04.2019, ora L2"00

-Data desfasurarii interviului - 17 "04.2019, ora 08.30
-Data afisarii rezultatelor finale - 18.04.2019, 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, respectiv interviu, fiind eliminati 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.

Candidatul declarati ,,admisi", vor fi incadrati pe o perioadd de probd de 30 zile calendaristice.

Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea ooncursului se mentin la sediul Spitalului
Clinic de lJrgenta pentru Copii "Sf" Ioan" Galati - Avizier si pe pagina de internet a institutiei
www. spcop gal at i. ro, pana la finalizarea concursu lui 
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