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            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 

          Str. Stiintei nr. 117 

                Tel.:0236/460.712, 0236/460.713; Tel/Fax:0236/460.771,0236/460.207 

e-mail:spitalultbc@gmail.com 

adresa web:w.w.w. pneumogalati.ro 

Operator de date cu caracter personal inscris sub numarul 17498 

 

Nr. 5772/15.04.2021 

A N U N T 

de angajare personal fara concurs, pentru o durata determinata,  

ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta 

 

 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati, cu sediul in localitatea Galati, Str.  Stiintei nr. 117, Judet 

Galati, angajeaza fara concurs, pentru o durata determinata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii 

starii de alerta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, urmatoarele posturi: 

 

• CONSILIER JURIDIC  IA  - Serviciul Achizitii 
                  Conditii specifice de ocupare a postului: 

- diploma de studii in specialitatea postului  

- minim 6 ani si 6 luni  vechime in specialitate 

- minim 5 ani experienta in achizitii publice 

- cunostinte operare PC  

- cursuri de perfectionare  in domeniul achizitiilor publice 

 

• ECONOMIST IA – Serviciul Runos 
                  Conditii specifice de ocupare a postului: 

- diploma de studii in specialitatea postului  

- minim 6 ani si 6 luni  vechime in specialitate 

- minim 5 ani experienta in resurse umane si /sau salarizare 

- cunostinte operare PC  

- cursuri de perfectionare in domeniul resurse umane si/sau salarizare 

 

 

• MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN 
                  Conditii specifice de ocupare a postului: 

- acte studii (calificare) pentru  exercitarea meseriei de electrician 

- nivel calificare grad II Tip. B + talon autorizare ANRE vizat la zi  

 

 

1. Conditii generale de ocupare a posturilor:  

➢ 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; 
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➢ 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. Acte necesare in vederea ocuparii fara concurs , a posturilor: 

• cererea  in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze , adresata Managerului 

Spitalului de Pneumoftiziologie Galati (Anexa1) 

• 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;( Anexa 2) 

• actul de identitate in termen de valabilitate; 

• certificatul de nastere 

• certificatul de casatorie  sau orice alt document care atestă identitatea si numele , potrivit legii, 

după caz; 

• documentele care sa ateste nivelul studiilor  si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/ 

cursuri de perfectionare , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 

specifice postului; 

• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, experienta in domeniu si extras din aplicatia REVISAL  semnat si stampilat 

de angajator; 

• cazierul judiciar sau o declaratie (Anexa 3) pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 

care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care doreste sa o ocupe. Candidatul declarat admis, 

care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale  , are 

obligatia de a completa  dosarul de inscriere cu originalul cazierului judiciar pana la data angajarii. 

•  adeverinţă medicală eliberata de medicul de familie  sau certificat medical din care sa rezulte ca 

este apt  din punct de vedere fizic si neuropsihic  pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru 

care candideaza ;  

• Curriculum vitae , model comun European 

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

(Anexa 4) 

Actele vor fi indosariate in copie, in ordinea enumerata mai sus. 

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

conformitatii copiilor cu acestea. 

 

 Dosarele de angajare complete se depun in perioada 16-23.04.2021 , numai in intervalul orar 

10.00-13.00. Nu se primesc dosare in afara intervalului orar si a perioadei mentionate.  

Dupa expirarea termenului de inscriere, nu se admit completari la dosare, iar dosarele incomplete 

vor fi respinse. 

Vor fi declarate admise la selectie numai dosarele de angajare a candidatilor care indeplinesc 

conditiile legale, criteriile generale si specifice mentionate,  cei a caror dosare de angajare sunt complete, 

corect intocmite si depuse in termenul si intervalul orar prevazut in anunt.  

 Rezultatul selectiei dosarelor se afiseaza in data de 26.04.2021 ,cu specificarea datei de 

organizare a probei de interviu. 

Interviul de selectie se va desfasura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Galati , la o data 

ulterioara stabilita de catre comisia de selectie . 
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Proba de interviu poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati “admisi pentru interviu” 

la selectia dosarelor. 

In urma selectiei dosarelor si a interviului nu se admit contestatii. 

In contextul epidemiologic actual , in vederea luarii masurilor necesare prevenirii raspandirii 

noului tip de coronavirus – SARS-COV2, dar si in scopul desfasurarii, cu celeritate, a probei de interviu, 

candidatii vor avea in vedere urmatoarele: 

- Respectarea tuturor regulilor de distantare sociala; 

- Echiparea, in mod obligatoriu, cu masca de protectie de tip medical  care acopera complet gura 

si nasul. Purtarea mastii este obligatorie pe intreaga durata in care candidatul se afla in incinta 

unitatii.  

- Triaj epidemiologic  la intrarea in unitate  de catre personalul desemnat. 

Candidatilor declarati admisi , urmeaza a li se verifica aptitudinea/ compatibilitatea cu profesia /  

activitatea/locul de munca, conform art. 13 din HG 355/2007, republicata, privind supravegherea sanatatii 

lucratorilor , prin Fisa de aptitudine ce va fi eliberata de catre medicul de medicina muncii al unitatii, pe 

baza examenului clinic general si a investigatiilor medicale. 

Daca in urma examenului clinic general si a investigatiilor medicale., 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 punctaj final imediat inferior. 

Rezultatele selectiei dosarelor si a probei de interviu , dupa caz,  vor fi publicate pe pagina de  

internet a institutiei : web:w.w.w. pneumogalati.ro. 

 

 

 

 

MANAGER 

Dr. Necula Monica 


