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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, 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 

Medic, specializarea medicină generală 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE: candidații trebuie să îndeplinească cumulativ 
condițiile generale și specifice, prevăzute de legislația în vigoare, după cum urmează: 
 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European 

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

g) 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. 

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE 

- Diploma de medic sau diploma de licență în medicină 
- Examen de medic specialist. 

      DOSARELE DE PREZENTARE 

Dosarele vor fi transmise pe cât posibil electronic în perioada 06.10.2020 - 
07.10.2020, de la ora 8,00 până la ora 14,00, în format pdf, într-un singur mesaj pe 
adresa, office@caminvarstnici.ro (documentele să fie lizibile iar la subiectul 
mesajului se va scrie ,,dosar medic specializare medicină generală și numele 
persoanei’’ cu următoarele documente: 

 Cerere in care se mentionează postul pentru care dorește să concureze. 

 Copia actului de identitate în termen de valabilitate; 
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 Copie xerox după diploma de licență și certificatul de medic medicină generală; 

 Copie xerox dupa certificatul de membru emis de către Colegiul Medicilor din 
Romania; 

 Copia xerox a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste 
vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcției. 

 Cazierul judiciar; 

 Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care 
să împiedice a-și desfășura activitatea pe postul de medic; 

 Certificat medical din care să rezulte ca este apt din punct de vedere fizic și 
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;. 

 Curriculum vitae. 

DERULAREA CONCURSULUI 
 

1) Înscrierea candidaților:  06.10.2020 - 07.10.2020, ora  08,00- 14,00 
2) Selecția dosarelor de înscriere: 08.10.2020 - ora 14,00 
3) Afisarea selecției dosarelor: 09.10.2020, ora 15,00 
4) Rezultate finale: 12.10.2020 ora 15,00 

 
Persoana care îndeplinește condițiile de angajare va fi convocată pentru încheierea 
contractului de muncă. 
 
Prezentul Anunț se afișează la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Sf.  Spiridon” 
din Municipiul Galați, str. Domneasca nr. 160 C și pe pagina de internet: 
http://caminvarstnici.ro/posturi-vacante/ a Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Sf. 
Spiridon’’ 

 
 
 
 

05.10.2020, ora 12.00. 
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