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      Spitalul ” Buna Vestire ” scoate la concurs : 

- 4 posturi cu  norma intreaga pe perioada nedeterminata de  ingrijitoare in cadrul 

sectiei obstetrica ginecologie. 

- 2 posturi cu norma intreaga pe perioada determinata de asistent medical generalist in 

cadrul sectiei obstetrica ginecologie. 

- 1 post cu norma intreaga pe perioada determinata de asistent medical generalist in 

cadrul  comp. sterilizare. 

- 2 posturi cu  norma intreaga pe perioada nedeterminata de  ingrijitoare in cadrul 

Sectiei Neonatologie. 

- 1 post cu norma intreaga pe perioada nedeterminata de ingrijitoare in cadrul 

Cabinetului de Planificare Familiala.  

- 1 post cu norma intreaga pe perioada nedeterminata de secretara. 

     Concursul va avea loc in data de 17.10.2014 ora 9ºº la sediul unitatii din Galati, str. N. 

Alexandrescu nr. 99 si consta int-o proba scrisa, o proba practica si interviu. 

   Fiecare proba va fi notata cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de 

concurs. 

    Pentru a fi declarati admisi , candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin  

nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei orale. 

     Tematica pentru participare la concurs se gaseste la sediul unitatii . 

     Dosarul de inscriere se depune la Compartimentul Resurse Umane pana pe data de 

13.10.2014 ora 12ºº 

(1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs 

dosarul de inscriere, care va conţine în mod obligatoriu: 

    a) copia actului de identitate; 

    b) cerere  de înscriere la concurs cu specificatia postului pentru care doreste sa 

candideze; 

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 



    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi, după caz, în specialitate; 

    e) cazierul judiciar; 

    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

    g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, 

recomandarea de la ultimul loc de muncă; 

    h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la 

concurs ( asigurare de malpraxis si certificatul de libera practica vizat la zi ). 

    (2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei 

de concurs, sau în copii legalizate. 

    (3) Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei 

de concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului. 

        În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut , 

comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii 

condiţiilor de participare la concurs. 

      Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea "admis" sau 

"respins", la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, în termen de 3 zile. 

     

        În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere 

candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. 

      Rezultatul contestaţiei se comunică candidaţilor în termen de 24 de ore de la data 

expirării termenului de depunere a contestaţiilor. 

 

Relatii suplimentare la Compartimentul Resurse Umane din  cadrul Spitalului “ Buna 

Vestire “ sau la telefon 0236/413131 int. 115. 

 

 

 

       

 

 

                  Manager,                                                   Comp R.U., 

       Dr. Harabor Anamaria                                                  Chelariu Ionela 
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