
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SF. IOAN” GALATI 

Str. Gheorghe Asachi, nr. 2 

Telefon: 0236-469.100 Fax: 0236-469.849 

Email: spurgcopgl@mail.com 

 

ACTE NECESARE IN VEDEREA INCADRARII  

MEDICILOR REZIDENTI  

CARE INCEP ACTIVITATEA IN ANUL 2022 

 

a. copia actului de identitate 

b. copia certificatului de nastere   

c. copia certificatului de casatorie sau orice alt document care atesta identitatea si numele, 

potrivit legii, dupa caz 

d. copia diplomei de licenta/adeverinta de absolvire  

e. dispozitie de repartizare cu ordinul de confirmare in specialitate 

f. copia Certificatului de membru al Colegiului Medicilor, copia Avizului anual si copia 

asigurarii de malpraxis (nu se solicita medicilor stomatologi) 

g. cazier judiciar in original 

h. 2 poze tip buletin 

i. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca 

(daca persoana a lucrat cu contract individual de munca dupa data de 01.01.2011) 

j. fisa de aptitudine eliberata de un medic de medicina muncii. Pentru medicii rezidenti in 

specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala – fisa de aptitudine trebuie sa contina 

mentiunea: “apt de lucru in mediu cu radiatii ionizante” (eliberata de un medic cu 

competente in radiatii ionizante) 

k. extras cont bancar 

l. certificat de integritate comportamentala 

m. declaratia tip privind date personale (se regaseste in continuarea prezentei liste) 

n. acordul pentru prelucrarea datelor personale (se regaseste in continuarea prezentei liste) 

 

 

Pentru Medicina Muncii, cei interesati, se pot adresa Dnei Dr.MIREA BIANCA 

CATALINA tel.0745894192 – medic primar in medicina muncii, cu competente in 

radiatii ionizante. 

 

Copiile Xerox vor fi insotite de documentele originale in vederea verificarii 

conformitatii acestora. 

Medicii rezidenti se vor prezenta la Serviciul RUNOS cu actele necesare incheierii 

contractelor de munca in perioada 13-20.12.2021. 

 

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la tel.0743536818 Ec.Stoica Elena – Sef 

Serv.RUNOS 

 



Declaratie  

 

Subsemnata/ul,............................................................................, angajat/a a Spitalului 

Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Ioan”Galati, incepand cu data de……………………….. in 

functia de.................................................................................., declar pe propria raspundere 

urmatoarele: 

- am norma de baza la …………………………………………………………………… 

- adresa de email personala este……………………………………………………… 

- doresc/nu doresc transmiterea fluturasului de salariu pe email 

- medicul de familie la care sunt inscris/a apartine de Casa de Asigurari de Sanatate din 

judetul................................................ 

- am depus urmatoarele adeverinte ce imi atesta vechimea in munca:  

………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Semnatura.................................................... 

                                                                                                   

Data................................................................ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



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, reprezentată de Dna Conf. Univ. 
Dr. Stefanescu Victorita în calitate de manager,  avand in vedere prevederile din 
Legea 129/ 24.06.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  precum şi pentru abrogarea Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie 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 angajare si anumitor documente ce vizeaza relatiile 
de munca pe perioada derularii contractului individual de munca. 
2. Datele dv. cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteti 
salariat /salariata al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Ioan” Galati, 
precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora 
sunt reglementate termenele de prelucrare a unor astfel de date (dispozițiile legale 
referitoare la arhivarea documentelor). 
Vom stoca informațiile Dv. atât timp cât această obligație este impusă de lege.  

 
Manager, 

Conf. Univ.  
Dr. Stefanescu Victorita 

 
 
 

 
 Imi 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 angajare si 
anumitor documente ce vizeaza relatiile de munca. 
 
Nume si Prenume             Data 
____________________________ 
 
Semnatura 
____________________________ 
 


