
 

 

 

ANUNT 

 

 Spitalul de Obstetrica Ginecologie ,,Buna Vestire,, , organizeaza concurs, la sediul 

unitatii din Str N. Alexandrescu nr. 99 – in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286 / 

2011, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza aprobarii Primariei Mun. Galati, 

in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi contractuale vacante : 

 

1. Sectia Neonatologie : 

  - 1 post Asistent Medical Principal Sef Sectie (PL) 

2. Compartiment Sterilizare : 

  - 1 post Asistent Medical Generalist debutant/medical/principal (PL) 

 

Conditii de participare la concurs : 

 

A. Conditii generale :  

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

 b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

 c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

 d)are capacitate deplina de exercitiu; 

 e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

 f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice 

potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

 g)nu a fost condamnata 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 ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea. 

B. Conditii specifice : 

 Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la 

concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fisei 

postului, la propunerea structurilor in al caror stat de functii se afla functia vacanta, dupa 

cum urmeaza : 

 

 Pentru Asistent Medical Principal  Sef Sectie Neonatologie : 

 - diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii 

postliceale prin echivalare conform H.G. nr 797/1997 ; 

 - certificat de grad principal ; 

  - vechime de cel putin 5 ani in specialitatea pediatrie. 
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 Pentru Asistent Medical Generalist Comp. Sterilizare : 

 

- diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii 

postliceale prin echivalare conform H.G. nr 797/1997 ; 

 

Calendarul desfasurarii concursului : 

 

 Dosarele de inscriere la concurs se depun pana la data 16.02.2016 ora 14:00 la 

Comp. Resurse Umane din cadrul spitalului. 

- Data limita pentru selectia dosarelor si afisarea rezultatului selectiei este 

18.02.2016.  

- Data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor este 19.02.2016.  

- Data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea 

rezultatelor este 22.02.2016. 

 

  Tipul probelor de concurs : 

- proba scrisa, interviu si/sau proba practica pentru Asistent Medical Generalist 

Comp. Sterilizare ; 

- proba scrisa si interviu – sustinerea proiectului de management pentru Asistent 

Medical Principal  Sef Sectie Neonatologie. 

 

  Data desfasurarii probei scrise pentru Asistent Medical Generalist Comp. 

Sterilizare este 25.02.2016 ora 10:00. Interviul si proba practica vor avea loc in data 

de 02.03.2016 ora 10:00. 

  Data desfasurarii probei scrise pentru Asistent Medical Principal  Sef 

Sectie Neonatologie este 26.02.2016 ora 10:00. Interviul  - sustinerea proiectului de 

management va avea loc in data de 03.03.2016 ora 10:00. 

 

  Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face in termen de 

maxim o zi lucratoare de la data finalizarii probei prin afisare la avizierul unitatii si pe 

pagina de internet a spitalului. 

  Contestatiile privind selectia dosarelor, rezultatului probei scrise si a 

interviului, se pot depune in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii 

rezultatului selectiei dosarelor, rezultatului probei scrise si a interviului. 

  Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse privind selectia dosarelor, 

rezultatului probei scrise si a interviului se face prin afisare la avizierul unitatii si pe 

pagina de internet a spitalului, in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului 

de depunere a contestatiilor pentru fiecare proba. 

  Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele : 

  a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii; 

   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit 

legii, dupa caz; 



 

 

   c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 

specifice; 

 d) copia certificatului de membru si a avizului O.A.M.G.M.A.M.R. pentru anul 

2016 ; 

 e) copie asigurare malpraxis pentru anul 2016 ; 

 f)copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 

munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie; 

 g)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

   h)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu 

cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 

candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

  i)curriculum vitae; 

  j)alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ; 

  k) chitanta taxa de concurs 20 lei achitata la caseria unitatii, taxa platindu-se numai 

dupa verificarea prealabila a dosarului de concurs. 

      Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

       In cazul documentului prevazut la lit. g), 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 de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

   Actele, prevazute mai sus, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 

conformitatii copiilor cu acestea. 

  Sunt declarati admisi la proba scrisa / interviu , candidatii care au obtinut: 

a)minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor 

contractuale de executie; 

b)minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor 

contractuale de conducere. 

 Relatii suplimentare : Comp Resurse Umane – tel 0236413131 int 115 si la sediul 

unitatii. 

 

 

 
   

 


