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Nr. înreg: 4 Data: 02.02.2021
MANAGER,
GHEONEA VICTORIA

ANUNȚ
de angajare personal fără concurs, pe o durată determinată,
ce nu poate depă
depăși
și 30 de zile de la data încetării stării de alertă

Spitalul Orășenesc
șenesc Tg. Bujor, cu sediul în localitatea Tg. Bujor, Str. General Eremia Grigorescu,
nr. 97, Județul
țul Galați, angajează fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși
depă 30 de
zile de la data încetării stării de alertăși care nu poate depăși
și data de 20 mai 2021,în
2021 conformitatecu
prevederile Legii nr. 55/2020 și a Legii nr. 136/2020, următoarele posturi:

1 post de îngrijitoare
grijitoare în cadrul compartimentului de Obstetrică Ginecologie

1. Condiții
ții generale de ocupare a posturilor:
 are cetățenia
țenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului
țiului Economic European și domiciliul în România;
 cunoaște
ște limba română, scris și vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitatea deplină de exerci
exercițiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverin
adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unită
unitățile sanitare abilitate;
 îndeplinește
ște condițiile de studiu și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr
săvârșirea
șirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justi
justiției, de fals ori a
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unor fapte de corupție
ție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face
face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției,
ției, cu execpția situației în care a interveni
intervenit reabilitarea.
2. Condiții specifice:
- școală generală.
3. Acte necesare în vederea ocupării fără concurs a postului:
 cererea de înscriere adresată conducătorului unită
unității (Anexa 1);
 declarația
ția privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu cararcter personal conform
prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016
al Parlamentului European din 27 aprilie 2016 privind protec
protecția
ția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec
protecția
ția datelor), cu modificările ulterioare (Anexa
2);
 actul de identitate în termen de valabilitate;
 certificat de naștere;
 certificat
at de căsătorie sau orice alt document care atestă identitatea și numele, potrivit legii, după caz;
 documentele care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
țiilor specifice postului prevăzute la punctul
2;
 carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, meserie și/sau în
specialitatea studiilor, și extras din aplicația
ția ReviSal semnat și ștampilat de angajator;
 cazier judiciar sau o declarație
ție pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să
să-l facă
incompatibil cu funcțiaa pe care dore
dorește să o ocupe;
 adeverință
ță medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de
familie
ie al candidatului sau de către unită
unitățile
țile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate
trebuie să conțină, în clar,, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formula standard
stabilită de Ministerul Sănătății;
 Curriculum vitae, model comun European;
 Declarația
ția pe propria răspundere că nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (Anexa
3).
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Actele vor fi îndosariate în copie, în ordinea numerotată mai sus.
Documentele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității
ții copiilor cu acestea.
După expirarea termenului de înscriere, nu se admit completări la dosare, iar dosarele incomplete
vor fi respinse.
Selecția
ția dosarelor se va face în data de 05.02.2021,, iar rezultatul selecției
s
va fi publicat în
data de 08.02.2021 până la ora 15,00, cu specificarea datei de organizare a probei interviu (după
caz, dacă se înscriu mai multe persoane se va organiza proba interviu)
interviu).
Dacă se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția
selec
dosarelor sunt
admiși
și mai mulți candidați, se poate organiza proba interviu.
În urma selecției
ției dosarelor și a interviului nu se admit contestații.
Interviul de selecție
ție se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, la o dată ult
ulterioară
stabilită de comisia de selecție.
Data susținerii
ținerii interviului va fi anunțată odată cu rezultatul selecției dosarelor.
La proba interviu candida
candidații sunt obligați să poarte mască de protecție.

Dosarele cu documentele solicitate, vor fi depuse la sediul unită
unității in str. G-ral. Eremia
Grigorescu, nr. 97, în perioada 03.02.2021 – 04.02.2021
.02.2021 în intervalul orar 8,00 – 15,00.

