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ANUNT

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati. cu sediul ln localitatea
Gala!i. Strada Brailei nr. 177. judetul Gala!i orqanizeaza concurs in conformitate cu prevederile
H.G.R. nr. 286/2011. cu rnodificarile si cornpletarile uiterioare in vederea ocuparti, pe durata
nedetermlnata, a urmatoarelor 15 posturi contractuale vacante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviciul de Anatomie patologica:
1 post ingrijitoare cu studii generale
Bloc operator:
1 post brancardier cu studii generale
Sectia clinica Cardiologie:
1 post ingrijitoare cu studii genera Ie
Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medica Ie:
2 posturi agen!i D.D.D. cu studii generale
Compartiment Endocrinologie:
1 post ingrijitoare cu studii generale
Sectia clinica Gastroenterologie:
1 post ingrijitoare cu studii generale
Sectia clinica Medicina interna II:
1 post ingrijitoare cu studii generale
Compartiment Reumatologie:
1 post ingrijitoare cu studii generale
Compartiment Nefrologie:
1 post ingrijitoare cu studii generale
Sectia clinica Oncologie medicala:
1 post ingrijitoare cu studii generale
Sectia clinica Ortopedie si traumatologie:
1 post brancardier cu studii generale
Sectia Cronici Ivesti:
1 post ingrijitoare cu studii generale
Ambulatoriul integrat spitalului:
1 post ingrijitoare cu studii genera Ie
Laboratorul de Recuperare Medicina Fizica si balneologie - Ambulatoriul integrat spitalului
din Str. Basarabiei nr. 26:
1 post ingrijitoare cu studii generale

Conditii de participare

la concurs:

A. Conditii generale - prevazute la art. 3 din Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau
temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetului Galati si al institutiilor publice subordonate Consiliului Judetului Galati. aprobat prin
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetului Galati nr. 628/05.12.2014. respectiv:
a) are cetatenia rornana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spajiului Economic European ~i domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, sorts ~i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate depli na de exercijiu;
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e) are 0 stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita\ile sanitare abililate;
f) tndeptineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau aile conditii specifice potrivit
certntelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condarnnata definitiv pentru savarsirsa unei infractiuni contra umanltatii. contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care Irnpiedlca infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de corupne sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o
mcompatlbuacu exercitarea functiei, cu sxceppa situapei in care a intervenit reabilitarea.
B. Conditii specifice:
agent D.D.D.
scoala generala
curs agent D.D.D.
minim 6 luni vechime in activitate
brancardier, ingrijitoare
scoata generala, fara vechime
Dosarele de inscriere la concurs vor confine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.
Apostol Andrei" Galati (cerere tip care va fi pusa la dispozitia candidatilor in momentul verificarii
dosarului la serviciul Managementul Resurselor Umane);
b) copia actului de identitate, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie sau
orice all document care atesta identitatea si numele, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul sludiilor §i ale alter acte care atesta efecluarea unor
specializari, precum §i copiile documentelor care atesta indeplinirea condititlor specifice ale
postului solicitate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati;
d) carnetul de rnunca si/sau, dupa caz, adevsrintele care atesta vechimea in munca, in meserie
§i/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
taca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selec\ia
dosarelor, care a depus la inscriere 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
tarzlu pana la data desfasurarf primei probe a concursului;
I) aviz psihologic privind evaluarea psihologica la unul din cabinetele avizate in specialilatea
psiholoqia muncii, lista cabinetelor se afla la serviciul Managementul Resurselor Umane si este
publicata pe site-ul
spitalului http://www.spitalulurgentagalatLro/relatii-cu-publiculi
concursurLhtml;
g) adeverlnta rnedicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mutt 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate. Adeverlnta care atesta starea de sanatate trebuie sa contina, in clar, numarul,
data, numele emilentului ~i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanata\ii;
h) curriculum vitae;
i) Taxa concurs: 40 lei platita la Casieria unitatii pe baza Dispozitiei de Incasare de la serviciul
Contabilitate. Taxa se va plati numai dupa verificarea dosarului la serviciul Managementul
Resurselor Umane.
Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate :;;i in original in vederea verificiirii
conformitatf copiilor cu acestea.
Actele vor Ii prezentate in dosar din plastic cu sina, in ordinea enumerata mai sus.
Dosarele de concurs se vor verifica la Serviciul Managementul Resurselor Umane §i se vor depune
la Secretariatul unita\ii, in perioada 01.04.2019 - 12.04.2019, inclusiv, de luni pana vineri, in
intervalul orar 1000 _1400.
Probele de concurs sunt urrnatoarele:
o proba scrisa - in data de 09.05.2019, la ora 10
o proba de interviu - in data de 15.05.2019, lncepand cu ora 9
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Calendarul de desfasurare al concursului este urmatorul:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

data limita de depunere a dosarelor-12.04.2019, ora 14.00;
data limita pentru selectia dosarelor -16.04.2019;
data limita pentru afisarea rezultatului selectiei dosarelor -17.04.2019;
data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor - 18.04.2019;
data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor 19.04.2019;
data desfasurarii probei scrise - 09.05.2019, ora 10;
data afisarii rezultatelor la proba scrisa - 10.05.2019;
data limita pentru depunerea contestatiilor la proba scrisa - 13.05.2019;
data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor - 14.05.2019;
data desfasurarii probei de interviu -15.05.2019, incepand cu ora 9;
data afisarii rezultatelor la proba de interviu - 16.05.2019;
data limita pentru depunerea contestatiilor la proba de interviu -17.05.2019;
data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba de interviu si afisarea rezultatelor 20.05.2019;
data limita pentru afisarea rezultatelor finale - 21.05.2019.

Bibliografiile de concurs sunt urmatoarele:
Agent 0.0.0.
1. STANDARD OCUPATIONAL pentru agenti 0.0.0. - material existent pe site-ul spitalului
http://www.spitalulurgentagalati.ro/relatii-cu-publicullconcursuri.htmlsi
la serviciul
Managementul Resurselor Umane;
2. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitar;
3. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
4. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de
evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.
Ingrijitoare
1. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare - ANEXA 3
METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in
sistemul sanitar la produse biologice si ANEXA 4 PRECAUTIUNILE STANDARD. Masuri
minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
2. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de
evaluare a derularii si efieientei proeesului de sterilizare - ANEXA 3 PROCEDURILE
RECOMANDATE pentru dezinfeetia mainilor, in funetie de nivelul de rise si ANEXA 4
METODELE de aplieare a dezinfeetantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie
tratat;
3. NORMELE TEHNICE M.S. din 19 august 2016 privind euratarea, dezinfeetia si sterilizarea in
unitatile sanitare publiee si private (Anexa 1) - CAP. I Definitii. CAP. " Curatarea si CAP. III
Dezinfeetia;
4. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din aetivitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din aetivitati medicale:
5. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor paeientului nr. 46/2003.
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Brancardier
1. Tehnici de pozitionare in pat, Mobilizare, Transport si insotire a pacientilor de catre
brancardieri - material existent la serviciul Managementul Resurselor Umane si pe site-ul
spitalului http://www.spitalulurgentagalati.ro/relatii-cu-publicullconcursuri.html;
2. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare - ANEXA 3
METODOLOGIA de supraveqhere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in
sistemul sanitar la produse biologice si ANEXA 4 PRECAUTIUNILE STANDARD. Masuri
minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicaIe;
3. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si inlerpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de
evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare - ANEXA 3 PROCEDURILE
RECOMANDATE pentru dezinfectia mainilor. in functie de nivelul de risc si ANEXA 4
METODELE de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie
tratat;
4. NORMELE TEHNICE M.S. din 19 august 2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in
unitatile sanitare publice si private (Anexa 1) - CAP. I Definitii. CAP. II Curatarea si CAP. III
Dezinfectia;
5. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
6. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003.
Sunt declarati adrnlsi la proba scrisa, respectiv la proba de interviu, candidatii care obtin
minimum 50 de puncte in cazul functiilor contractuale de executie.
Candidatii care nu oblin minimum 50 de puncte la proba scrisa in cazul functiilor de executie
sunt declarati .resplnsi" la aceasta proba si nu pot participa la urmatoarea elapa a concursului,
respectiv proba de interviu, fiind eliminati din concurs.
Toate probele concursului se vor desfasura la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
"Sf. Apostol Andrei" Galati din sir. Brailei nr. 177 Galati la Sala de Consiliu sau Sala Amfiteatru,
conform repartizarii pe sali.
Candidatilor care vor promova concursul, urrneaza a Ii se verifica aptitudinea I
compatibilitatea cu profesia 1 activitatea Ilocul de munca, conform art. 13 din HG 355/2007,
republicata, privind supravegherea san/3ta/ii tucrstorttor, prin Fi§a de aptitudine ce va fi
eliberata de catre medicul de medicina muncii al unitatii, pe baza examenului clinic general §i
a investiqatitlor medicale.
Daca in urma examenului clinic general §i a lnvestlqajltlor medicale, medicul de
medicina muncii al unitatii constata inaptitudinea candidatului admis la concurs pentru
profesia sollcitata, acesta va fi declarat inapt pentru locul de rnunca respectiv, neputand fi
angajat. In aceste conditii se va comunica posibilitatea de a ocupa postul respectiv
candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara, cu punctaj de promovare.
Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se mentin pana la
finalizarea concursului la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati Avizier Managementul Resurselor Umane - si pe pagina de internet a institutiei
www.spitalulurgentagalati.rola sectiunea "Relatii cu publicul" 1 "Concursuri".
Pentru cheltuielile de personal aferente acestor posturi scoase la concurs exista finantare
prevazuta in bugetul aprobat si in vigoare al institutiei.
MANAGER,
Ec. DOBREA VALENTINA ALINA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. GROSU ALINA

DIRECTOR DE fNGRIJIRI,
AS. SKOWRONSKI MARIANA

$EF SERVICIU M.R.U.,
Insp. spec. GHEORGHIU VASILICA
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