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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.2365/18.02.2022 

A N U N T 

 

 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati cu sediul in localitatea Galati str. Stiintei nr. 117, Judetul Galati , 

organizeaza concurs in conformitate cu prevederile  H.G. nr.286/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare in vederea 

ocuparii  pe perioada nedeterminata,  a urmatoarelor posturi contractuale vacante: 

 

 1 post de  statistician medical –Comp.  Evaluare si Statistica Medicala 

 1 post de infirmier – in cadrul Sectiei Pneumologie Copii  

 3 posturi de infirmier – in cadrul Sectiei Pneumologie III 

 1 post de agent DDD – Comp. de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale 

 1 post de magaziner in cadrul Serviciului Tehnic- Administrativ 

 

Conditii de participare  la concurs: 

1.Conditii 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: 

  Cerinte si conditii de participare statistician medical : 

- Diplomă de  studii medii (cu diplomă de bacalaureat) 

- Minim 2 ani vechime  in activitatea de statistician medical 

- cunostinte operare PC  

 

 Cerinte si conditii de participare agent D.D.D.: 

- Minim scoala generala  

- Document care sa ateste absolvirea cursului de agent dezinfectie, dezinsectie, deratizare  organizat de furnizorii 

autorizati de Ministerul  Muncii si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii  

- Fara vechime 

 

 Cerinte si conditii de participare infirmiera :  

- scoala generala  

- 6 luni vechime  in activitatea de infirmiera 

-  curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizorii autorizati de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S. - 
Directia Generala Resurse Umane si Certificare 
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 Cerinte si conditii de participare magaziner : 

- diploma de bacalaureat 

- vechime  minim 6 luni ca magaziner  

- certificat de absolvire a cursului de operator calculator 

 

Dosarele de inscriere la concurs vor contine obligatoriu urmatoarele documente: 

 cererea  de inscriere  la concurs , cu o singura optiune , pentru un singur post , adresata Managerului Spitalului de 

Pneumoftiziologie Galati (Anexa1) 

 copie xerox certificata pentru conformitate de catre candidat a actului de identitate in termen de valabilitate; 

 copie xerox certificata pentru conformitate de catre candidat a certificatului de nastere 

 copie xerox certificata pentru conformitate de catre candidat a certificatului de casatorie  sau orice alt document care 

atestă identitatea si numele , potrivit legii, după caz; 

 copie xerox certificata pentru conformitate de catre candidat a documentelor care  atesta nivelul studiilor  si ale altor 

acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si a  documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice 

postului solicitat ;  

 copie xerox certificata pentru conformitate de catre candidat a carnetului de muncă si/sau , dupa caz, a adeverinţelor 

care atestă vechimea în muncă, in meserie , specialitatea studiilor,  si specialitatea postului solicitat;  

 extras din aplicatia REVISAL semnat si stampilat de angajator, daca este cazul. 

 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) 

 certificat de integritate comportamentala (se elibereaza de la Politie) sau o declaratie pe propria raspundere ca nu 

figureaza in evidentele Serviciului Cazier  Judiciar , Statistica si Evidente  Operative cu mentiuni care pot face obiectul 

“ Registrului national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale,  de exploatare a unor 

persoane sau asupra  minorilor ( Anexa 3). Candidatul  declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o 

declaratie pe propria raspundere in acest sens, are obligatia de a completa dosarul de concurs  cu certificatul de integritate 

comportamentala, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

 cazierul judiciar sau o declaratie (Anexa 4) 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 cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

 declarație pe propria răspundere că  nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (Anexa 5) 

 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 

 Dovada de plata a taxei de concurs:  Taxa de concurs , in valoare de 40 de lei  se achita la Posta sau la Trezorerie , in 

contul RO58TREZ30621F330800XXXX ,  CUI : 4068718 Beneficiar : Spitalul de Pneumoftiziologie Galati.  Taxa 

de concurs nu se restituie in niciun caz.  
 

 

Procedura de depunere a dosarelor: 

- Anexele 1, 2 , 3 , 4 si 5 se descarca, se printeaza de pe site-ul: pneumogalati.ro, sectiunea cariere; 

- Anexele se completeaza olograf de catre candidati, cu pix cu pasta permanenta, de culoare albastra; 

- Candidatii vor opta doar pentru un singur post, cand completeaza Anexa 1 – cerere pentru inscrierea la concurs,  neavand 

posibilitatea de a se inscrie simultan la mai multe posturi si locuri de munca mentionate in anuntul de concurs.  In cazul 

exprimarii mai multor optiuni, dosarul de inscriere nu va fi luat in considerare si nu participa la selectia dosarelor. 

- Documentele de inscriere vor scanate (fata –verso unde este cazul) numai in format PDF, intr-un singur mesaj 

care sa contina un singur fisier PDF cu toate documentele, in ordinea enumerata in anunt,  iar la subiectul 

mesajului se va  mentiona : Dosar angajare cu numele persoanei , denumirea postului si locul de munca unde 

doreste sa concureze.  
- Certificarea pentru conformitate se face de catre candidat prin inscrierea mentiunii: „Conform cu originalul”, urmata 

de semnatura candidatului pe fiecare pagina a documentului xeroxat; 

- Nu se admit completari la dosare, iar dosarele incomplete vor fi declarate respinse. 

- Vor fi declarate admise la selectie numai dosarele de concurs  ale candidatilor care indeplinesc conditiile legale, criteriile 

generale si specifice mentionate, conditiile de ocupare prevazute in prezentul anunt, respectiv dosarele care sunt 

complete, corect intocmite si depuse in termenul si intervalul orar prevazut  anunt. 
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- Dosarul se depune numai atunci cand acesta este complet ( cu toate Anexele  completate, respectiv cu toate  documentele 

solicitate in anunt ). 

 

Dosarele  de concurs vor fi transmise on-line , numai la adresa runos@pneumogalati.ro pana la data de 03.03.2022, in 

zilele lucratoare , numai in intervalul orar  10.00-14.00.  Documentele dosarului ,  in original, vor fi depuse la sediul 

institutiei numai  de personalul declarat”admis”, dupa afisarea rezultatelor finale, anterior inceperii activitatii. 

Nu se iau in considerare dosarele transmise la alte adrese de email ,  in afara intervalului orar si /sau a perioadei mentionate. 

Dupa expirarea termenului de inscriere , nu se admit completari la dosare , iar dosarele incomplete vor fi respinse. 

 

 

Probele de concurs sunt următoarele:  

 proba scrisă – 14.03.2022 pentru toate posturile 

 proba de interviu – data sustinerii probei de interviu  se va afisa odata cu rezultatele la proba  scrisa 

 

Calendarul de desfasurare al concursului este urmatorul: 

 • data limita de depunere a dosarelor – 03.03.2022, ora 14. 00;  

•  data limita pentru selectia dosarelor si afisarea rezultatelor – 04.03.2022;  

• data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor – 07.03.2022; 

• data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor –     

                                                                                                                                  08.03.2022;  

• data desfasurarii probei scrise – 14.03.2022, incepand cu ora  09.00;  

• data afisarii rezultatelor la proba scrisa – 15.03.2022;  

• data limita pentru depunerea contestatiilor la proba scrisa – 16.03.2022;  

• data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor – 17.03.2022; 

 

  Data si ora sustinerii interviului   vor fi afisate odata cu rezultatele la proba scrisa 

 In contextual epidemiologic actual , proba scrisa  va fi programata pe ore, in functie  de numarul de candidati. Programul 

orar se va afisa odata cu  rezultatele la selectia dosarelor . 

 

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  sunt declarati „respinsi” la 

aceasta proba si nu pot participa la urmatoarea etapa a concursului, respectiv proba de  interviu, fiind eliminati din concurs. 

Pentru transparenta concursului, datele personale privind rezultatele  in urma procesului de selectie, de notare a 

tuturor probelor,  precum si solutionarea contestatiilor  vor fi afisate anonimizat in baza numarului de inregistrare pe care 

candidatul il obtine  ulterior depunerii dosarului on-line si care i se va comunica pe adresa de email de pe care s-a transmis 

dosarul de concurs in format electronic. 

 

Toate probele concursului se vor desfasura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Galati din str. Stiintei  nr. 117, 

conform calendarului de concurs. 

 

In functie de evolutia actelor normative care reglementeaza prelungirea/incetarea starii  de alerta  se vor aplica urmatoarele 

masuri ( pct I si pct II) candidatilor declarati „Admisi” la proba de selectie a dosarelor, in vederea participarii la proba 

scrisa la data  stabilita prin calendarul de concurs si anume: 

 

I.Accesul candidatilor pentru ocuparea posturilor prin concurs se face doar in baza prezentarii unuia dintre urmatoarele 

documente legale : 

-  Dovada de vaccinare   împotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare  ( pe format de hartie) 

            sau  
- Prezentarea  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 

de ore ; ( pe format de hartie) 

sau 
- Prezentarea rezultatului negativ  certificat al unui  test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu 

mai vechi de 48 de ore; ( pe format de hartie) 
sau 

- Dovada ca se află intre sfarsitul perioaei de izolare  şi pana la  a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2. ( pe format de hartie) 
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II. In vederea luării măsurilor necesare prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus ─ SARS-COV2, dar și în scopul 

desfășurării, cu celeritate, a probelor de concurs, candidații vor avea în vedere următoarele : 

 - Respectarea tuturor regulilor de distanțare socială;  

- Echiparea, în mod obligatoriu, cu mască de protecţie de tip medical care acoperă complet gura și nasul. Candidatul se 

va asigura, de asemenea, că are o mască de protecţie de tip medical, de rezervă. Purtarea măștii este obligatorie pe întreaga durată 

în care candidatul se află în incinta unității;  

- Masurarea temperaturii de catre personalul spitalului. 

 

Candidaţilor care vor promova concursul, urmează a li se verifica aptitudinea / compatibilitatea cu profesia / activitatea 

/ locul de muncă, conform art. 13 din HG 355/2007, republicată, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, prin Fişa de 

aptitudine ce va fi eliberată de către medicul de medicina muncii al unitatii, pe baza examenului clinic general şi a investigaţiilor 

medicale.  

Dacă in urma examenului clinic general şi a investigaţiilor medicale, medicul de medicina muncii al unitatii constata 

inaptitudinea candidatului admis la concurs pentru profesia solicitată, acesta va fi declarat inapt pentru locul de muncă respectiv, 

neputand fi angajat. In aceste conditii se va comunica posibilitatea de a ocupa postul respectiv candidatul care a obtinut nota finala 

imediat inferioara, cu punctaj de promovare. 

  Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului si oricare alte informatii  privitoare la sustinerea 

concursului se posteaza si  se mentin pana la finalizarea acestuia la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Galati – Avizier - si pe 

pagina de internet a institutiei http://www. pneumogalati.ro 

 

 

 

 

MANAGER 


