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ANUNŢ

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR
organizează în data de 17.02.2015 concurs pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată
de muncitor.

Concursul se va desfăşura la sediul din str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 97, localitatea Tg.
Bujor, judeţul Galaţi.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv:
- sunt absolvenţi de şcoală generală.
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g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

III. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau ]n specialitatea studiilor, ]n copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
g) curriculum vitae;
h) chitanţă prin care s-a achitat taxa de concurs în sumă de 30 lei la casieria spitalului.

Notă: Copiile după actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

IV. CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 28.01.2015 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Spitalului
Orăşenesc Tg. Bujor şi pe site-ul unităţii www.spitaltgbujor.ro;
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 28.01.2015 – 10.02.2015 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la
concurs;
 11.02.2015, ora 10.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de
înscriere la sediul spitalului;
 12.02.2015, până la ora 10.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării
dosarelor;
 13.02.2015, ora 10.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării
dosarelor de înscriere, la sediul spitalului;
 17.02.2015, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
 18.02.2015, ora 10.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul spitalului;
 19.02.2015, până la ora 10.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei
scrise;
 20.02.2015, ora 10.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor, la
sediul spitalului;
 23.02.2015, ora 10.00 – susţinerea interviului şi a probei practice;
 24.02.2015, ora 10.00 – afişarea rezultatelor la proba interviu şi la proba practică la sediul
spitalului;
 25.02.2015, până la ora 10.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei
interviu şi la proba practică;
 26.02.2015, ora 10.00 – afişarea la sediul spitalului a rezultatelor finale după soluţionarea
eventualelor contestaţii la proba interviu, la proba practică şi finalizarea concursului.
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V. BIBLIOGRAFIE MUNCITOR
1) Legea nr. 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
2) HG nr. 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii
în muncă nr. 319/2006;
3) Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională
de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.
4) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
5) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
6) Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
7) Noţiuni generale de amenajare spaţii verzi.
Notă: Toată bibliografia va fi studiată în variantă actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

VI. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:
1. probă scrisă test tip grilă – probă eliminatorie;
2. probă practică – probă eliminatorie;
3. interviu.
Sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii (proba scrisă şi proba practică) candidaţii care au obţinut
nota minimă 7.
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