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Spitalul Clinic de Urgenld pentru Copii ,,Sf. Ioan", cu sediul in localitatea Galati, 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 functiilor 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 unndtorului post

vacanli

I post Asistent medical laborator debutant in cadrul Laboratorului Clinic de Analize Medicale, cu

studii postliceale, fara vechime in specialitate .

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

a) are cetd{enia romdn6, cetdtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar'findnd Spa{iului
Economic European gi domiciliul in RomAnia;

b) cunoagte limba romAnS, scris gi vorbit;
c) are vArsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerci{iu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd.,atestatd.pebaza adeverinJei medicale

eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condi{iile de studii gi, dupa caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerin}elor postLrlui

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

autoritdJii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infEptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de
coruplie sau a unei infracliuni sdvArgite cu intenJie, care ar face-o incompatibild. cu exercitarea functiei, cu exceplia
situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs vor fi scanate si trimise pe adresa runosspcopiigl@smail.com pAnd la data de

11.12.2020, ora 14.00. Documentele dosarului, in original, vor fi depr.se la sediul institutiei numai de personalul
declarat "admis", dupa aflsarea rezultatelor finale, anterior inceperii activitatii.

b.

Dosarele vor contine unnatoarele documente;

cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. loan"
Galati (cerere tip care se regaseste ca anexal a prezentului anunt);

acord privind prelucrarea datelor cu caracterpersonal (model tip care se regaseste caanexa2 a prezentului
anunt);

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;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acle 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;

copia Certificatului de membru, copia Avizului anual pentru atiorizarea exercitarii profesiei eliberate de

OAMGMAMG si copia asigurarii de malpraxis;

adeverinta de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMG;
copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in
specialitatea studiilor, in copie;
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h. 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, 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;
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;

Curriculum vitae.

Probele de concurs sunt urmatoarele:

- Selectia dosarelor
- Proba scrisa
- Probapractica/interviu

Calendarul de desfasurare al concursului este urmatorul:

- Data limita de depunere a dosarelor : - 11.12.2020, orele 14.00
- Data limita pentru selectia dosarelor si afisarea rezultatului selectiei dosarelor :

- L5.12.2020, orele 14.00
- Data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor - 16.12,2020, orele 14.00
- Data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor :

- 17.12.2020, orele 14.00

- Data desfasurarii probei scrise - 18.12.2020, ora 08.30

- Data afisarii rezultatelor la proba scrisa - 21,12,2020, ora 14.00
- Data limita de depunere a contestatiilor la proba scrisa - 22.12.2020, ora 14.00
- Data limita pentru solutionarea contestatiilor [a proba scrisa si afisarea rezultatelor

-23.12.2020, ora 14"00
- Data desfasurarii probei practice/interviu-24.12,2020, ora 08.30
- Data afisarii rezultatelor finale - 28.12.2020, 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 proba practica./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.

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

Informatiile referitoare \a organizarea si desfasurarea concursului se mentin la sediul Spitalului Clinic de
Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati - Avizier si pe pagina de internet a institr"rtiei www.spcopgalati.ro , pana la
(tnalizar ea concurs u I u i .

MANAGER,
CONF" UNIV.

DR. $TEFANESCU VTCTORTTA
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ANEXA 1

DE ACORD CU PARTICIPAREA LA CONCURS,

Manager, Dr" Stefanescu Victorita

Doamna Manager,

, domiciliat in

VA

de

absolvent/a

rog sa binevoiti a-mi aproba inscrierea la concurs pentru ocuparea postului

pe penoa0a

nedeterminata/determinata din cadrul

Anexez dosarul cu documentele necesare inscrierii.

Nr. tel.

Data

Semnatura,

SE CERTIFICA exactitatea, totalitatea si realitatea documentelor din dosarul

de concurs a candidatei/lui

Secretar Comisie aoncurs.

Ec. Stoica Elena



ANEXA 2

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI persoana
juridica romana cu sediul in localitatea Galati, Str. Gheorghe Asachi nr .2, identificata cu CUI
3346875 , in calitate de angajator, reprezentatd de Dna Conf. Univ. Dr. Stefanescu Victorita
in calitate de manager, avand in vedere prevederile din Legea 1291 24.06.2018 pentru
modificarea gi completarea Leqii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea gi funclionarea
Autoritdtii Nalionale de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal, precum gi

pentru abrogarea Leoii nr.67712001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal gi libera circulatie a acestor date aduce la cunostinta Dl/D-na.

urmatoarele:

1. Informatiile oferite de dumneavoastra ce contin date de identificare vor fi folosite in
scopul intocmirii documentelor de inscriere si participare la concurs in vederea angajarii.

2. Datele dv. cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada desfasurarii concursului din
cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Sf. loan" Galati, precum qi ulterior acestei
perioade, in conformitate cu dispozi{iile legale in baza cirora sunt reglementate termenele de
prelucrare a unor astfel de date (

Vom stoca informaliile Dv. atat timp cat aceasti obligatie este impusd de lege.

Manager,
Conf. Univ,

Dr. Stefanescu Victorita

lmi exprim in mod expres consimtamantul ca SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI sa foloseasca datele de identificare cu caracter personal,
puse la dispozitie, numai pentru intocmirea documentelor de inscriere si participare la concurs
in vederea angajarii.

Nume si Prenume Data

Semnatura


