
ANUNT
Privind angajarea fara concurs pe perioada determinata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii

de alerta, in conformitate cu prevederile Legii 5512020 si Legii 13612020, a urmatoarei functii:

- L post cu norma intreaga de asistent medical generalist PL in cadrul Sectiei Clinice ATI

Dosarele de inscriere vor fi scanate si trimise pe adresa runosspcopiigl@.gmail.com pana la

Dosarele vor contine urmatoarele documente:

a. cererea de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan"
Galati si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cererea tip si acordul se regasesc ca anexe

ale prezentului anunt);

b. copia actului de identitate,copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie sau orice alt
document care atesta identitatea si numele, potrivit legSi, dupa caz;

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;

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

OAMGMAMG si copia asigurarii de malpraxis, valabile pentru anul202I;
adeverinta de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR;
copia cametului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in
specialitatea studiilor, in copie;

g. cazieruljudiciar;
h. 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;

i. Cuniculum vitae;

Copiile actelor prevazute mai sus se certifica pentru conformitate de catre candidat.

In cazul in care se depun doua sau mai multe dosare, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati,
se va organizaproba de interviu, a carui data se va stabili ulterior de catre comisia de selectie.

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RLINOS al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" ,

telefon 0236469 100, int. 13 4.
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Subsemnata/ul

avand CNP

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 perioada

' nedeterm inata/ 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 concurs.



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 Gonf. Univ. Dr. Stefanescu Victorita
in calitate de manager, avand in vedere prevederile din Legea 1291 24.06.2018 pentru

modificarea gi completarea Leqii nr. 10212005 privind Tnfiinlarea, organizarea 9i functionarea
Autorititii Nalionale de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal, precum gi

pentru abrogarea Leqii nr. 67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal 9i libera circulalie a acestor date aduce la cunostinta Dl/D-na.
urmatoarele:

1. lnformatiile 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 gi ulterior acestei
perioade, in conformitate cu dispoziliile legale in baza cdrora sunt reglementate termenele de
prelucrare a unor astfel de date

Vom stoca informaliile Dv. atdt timp cAt aceasti obligalie este impusi 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


