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Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Sfântul Spiridon” Galați, 

Str. Domnească nr. 160 C 

 

ANUNȚ 

 

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 27, alin. (1) 
din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare, anunță angajarea fără 
concurs pe durată determinată (perioada stării de alertă și până la maximum 30 de zile 
de la încetarea stării de alertă) a postului vacant de 

Asistent medical generalist 

a) cererea de angajare adresată conducătorului; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Spiridon”; 

d) copia certificatului de membru, copia avizului anual 2020 pentru autorizarea 
exercitării profesiei eliberate de OAMGMAMG; 

e) adeverința de înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMG; 

f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în 
muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei; 

g) o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la 
selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că 
nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul 
cazierului judiciar, la  data angajării. 

h) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului. Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, 
numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 
de Ministerul Sănătății; 

i) curriculum vitae. 

Conditii generale pentru ocuparea postului sunt: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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; 
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f) 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. 

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 

- absolvirea școlii postliceale sanitare, fără condiții de vechime 

 

          Documentele din dosarul de angajare  vor fi transmise, pe cât posibil electronic 
scanate, pe adresa office@caminvarstnici.ro  sau vor fi depuse  la sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Spiridon” din Municipiul Galați, Str. Domnească nr. 160C, 
telefon 0236/479414. 
 
         Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documente 
care atestă vechimea în munca se prezintă și in original in vederea verificării conformității 
cu acestea la angajare. 
 
Data limită pana la care se depun dosarele de concurs este 27.10.2020., ora 14.00. 
 
Selecția dosarelor de angajare: 28.10.2020 
 
Afișarea rezultatului selecției dosarelor: 29.10. 2020,  ora 15.00 la sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Spiridon” din Municipiul Galați, Str. Domnească nr. 160C 
si pe pagina de internet. 
 
Persoana declarată,”admis’’ la selecția dosarelor, va fi încadrată începând cu data 
de 01.11.2020. 
 
 
Prezentul anunt a fost afisat astazi 22.10.2020, ora 15.00 la sediul căminului pentru 
persoane vârstnice ”sf. Spiridon” din Municipiul Galați str. Domnească nr.160C și pe 
pagina de internet http://caminvarstnici.ro/posturi-vacante/. 
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