
 

 

 

 

 

 
 
 
   
  

 

Nr. 17674/18.11.2020 

A N U N T 

privind ocuparea prin transfer  la cerere,  a unor posturi vacante pe perioada      

        nedeterminata din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galati  

 

 In contextul situatiei epidemiologice de pe teritoriul Romaniei determinata de raspandirea 

infectiei cu virusul Sars-Cov-2  

 Avand in vedere prevederile art. 32 din Legea cadru nr. 153/2017 – privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice , actualizata 

 Avand in vedere prevederile Legii nr. 55 /2020- privind unele masuri pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati anunta ocuparea prin transfer, la cerere,  a urmatoarelor 

posturi vacante: 

 

 3 posturi vacante de infirmier 

 

1. Criterii generale:  

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 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; 

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

 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. 

 

2._Conditii specifice: 

 Minim 6 luni vechime in activitatea de infirmier 

 curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau  organizat de furnizori autorizaţi de 

Ministerul  Muncii, Familiei şi Protecţie Sociale cu aprobarea Ministerului  Sănătăţii - 

Direcţia generală  resurse umane şi certificare 

                            

In vederea ocuparii postului vacant prin transfer, la cerere, pana la data de 23.11.2020 ora 

14.00, persoanele care au calitate de personal contractual in sistemul bugetar  pe un post 

similar sau echivalent, celui solicitat , depun ,la sediul institutiei, urmatoarele documente: 

1. cerere de transfer pe un post similar sau echivalent; 

2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform 

prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 



 

 

 

 

 

 
 
 
   
  

 

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 

protecția datelor), cu modificările ulterioare; 

3. actul de identitate in termen de valabilitate; 

4. certificatul de nastere 

5. certificatul de casatorie  sau orice alt document care atestă identitatea si numele , potrivit 

legii, după caz; 

6. documentele care sa ateste nivelul studiilor  si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice 

postului ; 

7. carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor,si extras din aplicatia REVISAL semnat si stampilat de 

angajator;  

8. adeverinta din care sa reiasa functia contractuala ocupata de candidat si institutia angajatoare  

9. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l 

faca incompatibil cu functia pentru care opteaza.( Pana la finalizarea datei de depunere a 

dosarelor cei care au depus declaratie vor completa dosarul cu cazierul original); 

10.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinta  care 

atesta starea de sanatate trebuie sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului  si 

calitatea acestuia , in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;  

11. Curriculum vitae , model comun European 

12. Declarație pe propria răspundere că  nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu  

13. Recomandare de la ultimul loc de munca 

 

Documentele prevazute mai sus  vor fi prezentate in copie  si in original in vederea verificarii 

conformitatii copiilor cu acestea. 

 

Actele vor fi prezentate in dosar cu sina , in ordinea enumerata mai sus. 

 

 Lista persoanelor inscrise pentru ocuparea , prin transfer la cerere, a posturilor anterior 

mentionate se va afisa  pe site-ul spitalului : http:// www.pneumogalati.ro            

In situatia in care exista mai mult de 3  cereri pentru cele 3 posturi de infirmier, iar cererile 

acestora indeplinesc conditiile mentionate pentru ocuparea postului , se va organiza , la sediul 

spitalului, un interviu de selectie , in termen de 3 zile de la finalizarea termenului de depunere a 

cererilor . Data , ora si locul sustinerii interviului de selectie precum si tematica/ bibliografia vor fi 

afisate pe site-ul spitalului. 

In vederea realizarii efective a transferului la cerere, incadrarea persoanei in cauza se 

face prin act administrativ de catre managerul unitatii care a aprobat cererea de transfer, dar 

numai in urma aprobarii cererii de transfer si de catre conducerea institutiei de la care se 

transfera persoana in cauza. 

            

 

 

MANAGER 

Dr. Necula Monica 


