
Avizat,

Manager

Nr. Data DENUMIREA POSTULUI LOCUL DE MUNCA 

1 25639 09/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

2 25645 09/11/2021 S.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

3 25656 09/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

4 25678 10/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

                                   Nr. 26.090 / 15.11.2021

ANUNT
PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DEPUSE ELECTRONIC

PENTRU ANGAJAREA FARA CONCURS IN BAZA ANUNTULUI DE ANGAJARE NR. 25.403/08.11.2021

          Comisiile de selectie a dosarelor, numite prin Decizia nr. 1.252/08.11.2021, Decizia nr. 1270/12.11.2021 si Decizia nr. 1271/12.11.2021  a 

Managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati, in baza Regulamentului nr. 25.251/04.11.2021 privind ocuparea, fara 

concurs a posturilor vacante sau temporar vacante, pe durata determinata in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobat in sedinta 

Comitetului Director din data de 04.11.2021 – Proces Verbal nr. 25.211/04.11.2021 a procedat in data de 12.11.2021 la verificarea documentelor primite 

electronic pentru posturile mentionate in Anuntul de angajare nr. 25.403/08.11.2021. In urma verificarii indeplinirii conditiilor generale si a celor specifice, 

precum si a documentelor transmise electronic, comisia de selectie comunica urmatorul rezultat:

Nr. 

crt.

NUMAR 

INREGISTRARE 

DOSAR CONCURS
NIVEL 

STUDII 

CANDIDAT

POSTUL PENTRU CARE A DEPUS DOSARUL DE ANGAJARE REZULTATUL 

SELECTARII 

DOSARELOR 

ADMIS/RESPINS

MOTIVAREA 

RESPINGERII 

DOSARULUI
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5 25681 10/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

6 25682 10/11/2021 S.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

7 25700 10/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

8 25701 10/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

9 25718 10/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

10 25719 10/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

11 25727 10/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

12 25743 10/11/2021 S.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

13 25744 10/11/2021 S.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

14 25757 10/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*

15 25768 10/11/2021 P.L.

asistent medical generalist debutant / asistent medical 

generalist / asistent medical generalist principal, cu studii 

superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS PENTRU 

INTERVIU*
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16 25619 09/11/2021 P.L.

asistent medical radiologie debutant / asistent medical 

radiologie / asistent medical radiologie principal, cu 

studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS

17 25637 09/11/2021 P.L.

asistent medical radiologie debutant / asistent medical 

radiologie / asistent medical radiologie principal, cu 

studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă 

durată/postliceale 

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS

18 25679 10/11/2021 S.
fizician medical debutant / fizician medical, cu studii 

superioare de lunga durata

LABORATOR 

MEDICINA 

NUCLEARA

ADMIS

19 25618 09/11/2021 S.

Psiholog stagiar/practicant/specialist/principal – 

psihologie clinică cu atestat în psihologia muncii și 

organizațională - cu studii superioare de lungă durată

A.T.I. ADMIS

07.00 - 08.00

08.00 - 09.00

SemnaturaCOMISII SELECTIE DOSARE ANGAJARE FARA CONCURS:

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

   *  Proba de interviu va fi susținută doar de către candidații declarați la selectia dosarelor cu mentiunea: "ADMIS PENTRU INTERVIU*".

Interviul se realizează conform planului de interviu, întocmit in prealabil de catre comisia de selectie, cu o evaluare totala de 100 puncte. 

In baza acestui plan, in data de 17.11.2021, la ora programata pe loc de munca, candidatii vor fi intervievati. Fiecare membru al comisiei de selectie va adresa întrebări 

candidatului si va acorda punctaje in mod separat. Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute. 

In cadrul probei de interviu, daca doi sau mai multi candidati obtin punctaje egale, spitalul va acorda puncte suplimentare candidatilor care prezinta unul sau mai multe 

certificate de voluntariat obtinute din activitati de voluntariat in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Galati, eliberate in conditiile prevazute de lege. 

Interviul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati la Sala de Consiliu, langa Secretariatul unitatii. La proba de interviu candidatii se 

vor prezenta cu 15 minute mai devreme decat ora programarii si sunt obligati sa poarte masca de protectie.

   Candidații declarați la selectia dosarelor cu mentiunea: "ADMIS" se vor prezenta in perioada 16.11 – 17.11.2021 la Compartimentul Personal in vederea demararii 

procedurilor de angajare. In acest sens va anexam ACTELE NECESARE PENTRU ANGAJARE. 

PROGRAMAREA PENTRU PROBA DE INTERVIU DIN DATA DE 17.11.2021:                                                    Interval orar:

Dosare de la nr. 25.639 la nr. 25.701

Dosare de la nr. 25.718 la nr. 25.768
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