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ANUNT

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Ioan" Galati cu sediul in Str. Gh. Asachi, nt.2
organizeaza concurs pentru ocuparea UNUI POST VACANT DE DIRECTOR MEDICAL in cadrul

COMITETULUI DIRECTOR.
La concurs/examen se pot inscrie candidaJii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale si

specifice dupa cum urmeaza:
1. Criterii generale:
a) au domiciliul stabil in Romdnia;
b) nu sunt condamnafi definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei,
de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili
cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
d) nu au vArsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigore.

2. Criterii specifice:
a) sunt absolvenfi de invd{dmdnt universitar de lungd durat6, cu diplom[ de licen![ sau

echivalentl in domeniul medicina, specializarea medicina;
b) sunt confirmati cel putin medic specialist;
c) au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva.

Dosarele de inscriere la concurs/examen se depun la Serviciul RUNOS de 14 sediul unitatii

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 legri, dupa caz;

c) copie de pe diploma de licen(d sau de absolvire, dupl caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverinla care atestd vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;

g) cazieruljudiciar;
h) declarafia pe propria rdspundere cd nu a desfasurat activitati de politie politica, asa. cum este

definita prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6

luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al canclidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;

j) copie de pe certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european

de conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domerfu;
k) proiectul de specialitate.



concurs.

Vor fi declarate admise la selectie doar dosarele de concurs/examen ale candidatilor care

indeplinesc conditiile legale, criteriile generale si specifice mentionate, respectiv dosarele de

concurs/examen care sunt complete, corect intocmite si depuse in termenul si intervalul orar prevazut in
prezentul anunt.

Probele de concurs/examen sunt urmatoarele:

- Selectia dosarelor;
- Test-grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;

- Sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
- Interviul de selectie.

Calendarul de desfasurare al concursului

Data limita de depunere a dosarelor - 03.0I.2022, oru 14.00

Data limita pentru selectia dosarelor si afisarea rezultatului selectiei dosarelor - 04.0L2022, ora

12.00
Data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor - 05.01 .2022, ora 12.00

Data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor -
06.01.2022, orc 12.00

Data desfasurarii probei scrise - 10.01 .2022, ora 09.00. Proba este eliminatorie, candidatii
trebuie sa obtina minim nota 6,00

Data afisarii rezultatelor la proba scrisa - 10.01 ,2022, ora 14.00

Data sustinere proiect de specialitate - 1 |.01.2022, ora 09.00
Data interviu selectie - 11.01 .2022 orull.00
Data afisarii rezultatelor finale - 11.01.2022 ora74.00.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului/examenului media
finala de cel putin 7.00 (sapte), iar la frecare proba minimum nota 6.00 (sase). Media finala a fiecarui
candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la prpbele de evaluare.

Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptia

interviului de selectie, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Contestatia se solutioneaza de comisia
de solutionare a contestatiilor in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de

concurs/examen.
Pentru transparenta concursului, datele personale privind rezultatele in urma procesului de

selectie, de notare a tuturor probelor precum si solutionarea contestatiilor vor fi afisate anonimizat in
bazanumarului de inregistrare pe care candidatul il obtine in momentul depunerii dosarului.

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

concurs/examen.
Accesul in unitate pentru depunerea frzica a dosarelor de concurs cat si pentru participarea la

probele concursului a candidatilor declarati "Admisi" la proba de selectie a dosarelor se face cu

respectarea masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9, impuse de

prevederile art.12, alin. (4) din H.G. nr.1130122.10.2021si anume:



- Prezentarca dovezii de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2 eliberata cu cel putin 10

zile inainte de data sustinerii probei scrise; (pe format de hartie)
sau

- Prezentarearezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 72 de ore; (pe format de hartie)

sau
- Prezentarea rezultatului negativ al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-

CoY-2 nu mai vechi de 48 de ore; (pe format de hartie)
sau

- Prczentarea dovezii ca se afla in perioada cuprinsa intre a l5-a zi si a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.(pe format de hartie)

In contextul epidemiologic actual, in vederea luarii masurilor necesare prevenirii raspandirii
noului tip de coronavirus-SARS-CoV-2, dar si in scopul desfasurarii, cu celeritate, a probelor de

concurs, candidatii vor avea in vedere urmatoarele:
- Respectarea tuturor regulilor de distantare sociala;
- Echiparea, in mod obligatoriu, cu masca de protectie de tip medical care acopera complet

gura si nasul. Candidatul se va asigura, de asemenea, ca arc o masca de protectie de tip medical, de

rezewa. Purtarea mastii este obligatoriu pe intreaga durata in care candidatul se afla in incinta unitatii;
- Masurarea temperaturii de catre personalul spitalului.

Informatiile referitoare la organizarea si desfasvrarea 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 , pana la frnalizarea concursului.
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