SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE “BUNA VESTIRE”
GALAŢI
Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi
TEL: 0236/413.131, 0236/416.459
E-mail: spitalog.galati@gmail.com
TEL/FAX: 0236/412.301
WEB: www.maternitategl.ro
Numar operator de date cu caracter personal : 35708

ANUNȚ
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”, cu sediul în localitatea Galaţi,
str. N. Alexandrescu, nr. 99, judeţul Galaţi, organizează în conformitate cu prevederile HG nr.
286/2011 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea următorului
post vacant:
Perioada nedeterminată:
-

1 post Șef Serviciu Achiziții, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Contractare,
Aprovizionare și Investiții, studii superioare economice, cu vechime de minim 5 ani în
domeniul achizițiilor publice.
Condiţii generale de participare la concurs sunt cuprinse în art. 3 din HG nr. 286/2011,

respectiv:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplineste condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
-

Diplomă de licență în profil economic;

-

Vechime în domeniul achizițiilor publice de minim 5 ani;

-

Curs Expert Achiziții Publice acreditat ANC;

-

Cunostințe temeinice în utilizarea platformei SEAP;

-

Experiență în domeniul achizițiilor în instituții publice.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 04.10.2018 ora 12.00, la

Serviciul Resurse Umane și vor conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie
“Buna Vestire” Galați;
b) copia actului de identitate, copia certificatului de naștere și copia certificatului de căsătorie sau
orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copiile documentelor care atestă absolvirea cursului de expert achiziții publice, recomandări,
adeverințe privind experiența în domeniul achizitiilor în instituții publice;
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau
în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente
penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data
desfășurării primei probe a concursului;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile
sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) taxă de concurs 50 lei platită la casieria unității;
j) un dosar cu șină.

Probele de concurs sunt următoarele:
a) selecția dosarelor de concurs
b) proba scrisă
c) interviu

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:
Data limită de depunere a dosarelor : 04.10.2018, ora 12.00
Data limită pentru selecția dosarelor și afișarea rezultatului selecției dosarelor:
05.10.2018 ora 12.00
Data limită pentru depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: 08.10.2018 ora 12.00
Data limită pentru soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor:
09.10.2018 , ora 12.00
Data desfășurării probei scrise 11.10.2018, ora 9.00
Data afișării rezultatelor la proba scrisă 12.10.2018 ora 10.00
Data limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă 15.10.2018, ora 10.00
Data limită pentru soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor
16.10.2018, ora 10.00
Data desfășurarii interviului 17.10.2018 ora 9.00
Data afișării rezultatelor 18.10.2018 ora 10.00

Candidații care nu obtin minim 70 puncte pentru funcțiile de conducere, la proba scrisă, sunt
declarați “ respinși” și nu pot participa la următoarea probă a concursului, respectiv la interviu.
Toate probele concursului se vor desfășura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică
Ginecologie „Buna Vestire”, cu sediul în localitatea Galaţi, str. N. Alexandrescu nr. 99, conform
calendarului de concurs.
Informațiile privind organizarea și desfășurarea concursului se mențin la sediul spitalului și pe
pagina de internet, până la finalizarea concursului.

