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MUNICIPIUL GALATI,
SERVICIUL DE ASISTENTĂ MEDICALĂ AL MUNICIPIULUI

GALATI
Str. Traian ,nr. 97,bloc A4,Parter

TEL/FAX.: 0236.317010; e-mail: sanatate@SammgalatLro

ANUNŢ
Serviciul de Asistenţă Medicală al Municipiului Galaţi scoate la concurs un post temporar vacant de

asistent medical şcolar, perioadă determinată, in cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală în Unităţi de
1nvăţământ.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:
- pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile genera le prevăzute de art. 3 din Anexa la

H.G. nr. 286/2011- actualizată;
- se pot înscrie absolvenţi ai: facultăţii de asistenţă medicală, colegiului medical universitar, şcolii postliceale

sanitare, specialitatea asistent medical generalistl pediatrie.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 10.12.2021 ora 12.00, la la sediul institutiei şi vor
conţine (conform art. 6 din HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare) următoarele:

a). cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b). copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c). copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate
de autoritatea sau instituţia publică;

d). carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şil sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e). cazierul judiciar;
f). adeverinţă medicală care să ateste starea de sanătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g).certificat medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare în formatul Standard stabilit de

Ministerul Sanătaţii Publice (examen clinic si examen psihiatrie);
h). copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la

ultimul loc de muncă;
i). copie certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.- valabil vizat, sau adeverinţe eliberate de instituţia

respectiva - valabil vizate.
1). curriculum vitae.

Copiile se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de
către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Pe coperta dosarului (dosar carton cu şină de incopciat) se vor înscrie: numele şi prenumele candidatului cu
iniţial a tatălui (conform actului de identitate), numele purtat anterior, specialitatea în care s-a înscris la examen,
numărul de telefon al candidatului.

Verificarea dosarelor se face de catre membrii comisiei de concurs, dupa expirarea termenului si a orei limita
prevazute pentru inscrieri.

Candidatii care nu au dosarul complet sau nu l-au depus in termenul specificat in anunt, nu pot participa la
concurs.

Formularul de înscriere va fi pus la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs.

Calendarul de desfăşurare al concursului este urmatorul:

- Înscrierile se vor face în perioada: 03.12.2021-10.12.2021
- Data limită de depunere a dosarelor: 10.12.2021, ora 12.00
- Data lirnită pentru selecţia dosarelor şi afişarea. rezultatului selecţiei dosarelor: 13.12.2021, ora 12.00

- Data limită pentru depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor: 14.12.2021, ora 12.00



- Data Iimită pentru soluţionarea contestaţiilor la selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor: 15.12.2021 , ora
12.00
- Data desfăşurării probei scrise 17.12.2021, ora 10.00
- Data afişării rezultatelor la proba scrisă 20.12.2021 ora 11.00
- Data limită de depunere a contestaţiilor la proba scrisă 21.12.2021, ora 11.00
- Data limită pentru soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă şi afişarea rezultatelor 22.12.2021, ora 11.00
- Data desfăşurării interviului 23.12.2021, ora 11.00
- Data afişării rezultatelor 24.12.2021 ora 11.00

Toate probele concursului se vor desfăşura la sediul Serviciului de Asistenţă Medicală al Municipiului
Galaţi cu sediul în localitatea Galaţi, Str. Traian nr. 97, Bloc A4, Parter" conform calendarului de concurs.

Informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea concursului se menţin la sediul institutiei şi pe pagina
de internet, până la finalizarea concursului.

Tematica si bibliografia sunt afişate la sediul Serviciului de Asistenţă Medicală al Municipiului Galaţi şi
pe site-ul www.sammgalati.ro
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