
SPITALUL CLINIC JUDE'fEAN DE URGENTA
"SF. APOSTOL ANDREI" GALA II,

Sir. Brailei nr. 177, cod 800578, tel/fax 0236.461.000, CUI 3126853
e-mail: secretariat((i).spitalulurgentagalati.ro.\\.eb:\"V\v.v.soitalulmgentagalati..ro

ANUNT

Spitalul Clinic Judejean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati, cu sediulln localitatea
Galatl, Strada Brailei nr. 177, judelul Galali organizeaza concurs in conformitate cu prevederile
H.G.R. nr. 286/2011, cu rnodificarlle ~i completartle ulterioare in vederea ocuparil, pe durata
determlnata, a urmatorului post contractual temporar vacant:

Birou Contractari, Aprovizionare:
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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 cetalenia rornana, cetaterue a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spaliului Economic European ~i domiciliulln Romania;

b) cunoaste lirnba rornana, scris ~i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu:
e) are 0 stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) lndeplineste condijiite de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerintetor postului scos la concurs;
g) nu a fost condarnnata definitiv pentru savarsirea unei infracliuni contra urnanitatli, contra

statului ori contra autoritati], de serviciu sau in legatura cu serviciul, care lmpledica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu intentie, care ar face-o
lncompatiblla cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

B. Conditii specifice:

economist specialist IA la Biroul connactarl, Aprovizionare
diploma de licenla in domeniul economic
minim 6 ani ~i 6 luni vechime in specialitate

Dosarele de inscriere la concurs vor conjine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.
Apostol Andrei" Galati (cerere tip care va f pusa la dispozitia candidatilor in momentul verificarii
dosarului la serviciul Managementul Resurselor Umane);
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b) copia actului de identitate, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie sau
orice alt document care atesta identitatea si numele, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializarf, precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea condiliilor specifice ale
postului solicitate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati;

d) carnetul de munca si/sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in rnunca, in meserie
~j{sauin specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau 0 declaratis pe propria raspunders ca nu are antecedente penale care sa-t
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, Candidatul declarat admis la selectia
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
tarziu pana la data desfasurarf primei probe a concursului;

f) aviz psihologic privind evaluarea psihologica la unul din cabinetele avizate in specialitatea
psihotoqia muncii, lista cabinetelor se afla la serviciul Managementul Resurselor Umane si este
publicata pe site-ul spitalului http://www.spitalulurgentagalati.ro/relatii-cu-
publicul/concursurLhtml;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate. Adeverinja care atesta starea de sanatate trebuie sa contina, in ctar, nurnarut,
data, numele emitentului §i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatalii;

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 verlflcarli
conformitatli copiilor cu acestea.

Actele vor fi 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 unitalii, in perioada 14.12.2018 - 20.12.2018, inclusiv, de luni pana vineri, in
intervalul orar 1000 _1400.

Probele de concurs sunt urmatoarele:
o proba sensa - in data de 14.01.2019, ora 9
o proba de interviu - in data de 18.01.2019, tncepand cu ora 9

Calendarul de desfasurare al concursului este urmatorul:

• data limita de depunere a dosarelor- 20.12.2018, ora 14.00
;

• data limita pentru selectia dosarelor - 03.01.2019;
• data limita pentru afisarea rezultatului selectiei dosarelor - 04.01.2019;
• data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor - 07.01.2019;
• data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor -

08.01.2019;
• data desfasurarii probei scrise - 14.01.2019, ora 9;
• data afisarii rezultatelor la proba scrisa -15.01.2019;
• data limita pentru depunerea contestatiilor la proba scrisa - 16.01.2019;
• data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor -17.01.2019;
• data desfasurarii probei de interviu -18.01.2019, incepand cu ora 9;
• data afisarii rezultatelor la proba de interviu - 21.01.2019;
• data limita pentru depunerea contestatiilor la proba de interviu - 22.01.2019;
• data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba de interviu si afisarea rezultatelor -

23.01.2019;
• data limita pentru afisarea rezultatelor finale - 25.01.2019.
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Bibliografia de concurs:

Economist specialist IA la Biroul contractari, Aprovizionare
1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile

ulterioare ;
2. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

3. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, repulicata, cu modificarile si
completarile ulterioare - TiUulVII Spitalele;

4. Ordonanta de Urgenta nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea
unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice;

5. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sunt declarati admisi la proba scrisa, respectiv la proba de interviu, candidatii care obtin
minimum 50 de puncte in cazul functiilor contractuale de executie.

Candidatii care nu obtin minimum 50 de puncte la proba scrisa in cazul functiilor de executie
sunt declarati .respinsi" la aceasta proba si nu pot participa la urmatoarea etapa 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 str. Brailei nr. 177 Galati la Sala de Consiliu sau Sala Amfiteatru,
conform repartizarii pe sali, incepand cu ora 9.00.

Candldatllor care vor promova concursul, urmeaza a Ii se verifica aptitudinea f
compatibilitatea cu profesia I activitatea flocul de munca, conform art. 13 din HG 355/2007,
republicata, privind supravegherea saniltii/ii lucriitorilor, prin Fi~a de aptitudine ce va fi
eliberata de catre medlcul de medicina muncii al unitatii, pe baza examenului clinic general ~i
a investigatiilor medicale.

Daca in urma examenului clinic general ~i a lnvestlqatillor medica Ie, medicul de
medicina muncii al unitatii constata inaptitudinea candidatului admis la concurs pentru
profesia solicitata, acesta va fi declarat inapt pentru locul de munca 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.spitalulurgentagalatLro la sectiunea "Relatii cu publicul" I "Concursuri".

Pentru cheltuielile de personal aferente acestor posturi scoase la concurs exista finantare
prevazuta in bugetul aprobat si in vigoare al institutieL

MANAGER,
Ec. DOBREA VALENTINA ALINA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. GROSU ALINA

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