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ANUNŢ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

Organizează în data de 16.01.2012, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante:
- 2 posturi – infirmieră în cadrul Complexului de servicii „Iovan
Iorgovan”
Condiţii de participare:
- absolvent de şcoală generală
- curs de Crucea Rosie sau certificat de absolvire a Programului
naţional de pregătire a infirmierelor
- fără vechime în muncă
Bibliografia:
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.219/2002-Gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale –cap 60;
- Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.916/2006- Norme de
supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale;
- Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 261/2007- Norme tehnice
privind curăţenia , dezinfecţia, sterilizarea în unităţile sanitare;
- Tehnica îngrijirii bolnavului – Dr.Mozes Carol.
- 6 posturi – referent -instructor (3 posturi în cadrul Centrului de
plasament „Negru-Vodă”- 3 posturi în cadrul Centrului de primire copii
„Irene & Stuart „)
Condiţii de participare:
- absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat
- fără vechime în muncă
Bibliografia:
- Legea 272/2004 –privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului;

- Legea 477/2004- privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Ordinul nr.89/2004-pentru aprobarea standardelor minime
obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru
copilul abuzat, neglijat,şi exploatat;
- Ordinul nr.21/2004 - pentru aprobarea standardelor minime
obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip
rezidenţial
Actele necesare înscrierii la concurs:
- cerere de înscriere
- copii certificate după actele care atestă nivelul studiilor (se vor
prezenta actele în original în vederea certificării lor)
- copie după actul de identitate
- copii după actele de naştere / căsătorie
- curriculum vitae
- cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
- dosar de plastic (PVC)
Concursul constă în :
- probă scrisă
- interviu
Dosarele de concurs se depun până la data de 05.01.2012, la Biroul
resurse umane, organizare şi formare profesională.(etaj 1)
Cererile de înscriere la concurs se depun până la aceeaşi dată la
registratura instituţiei.
Concursul va avea loc în data de 16.01.2012 , ora 10,00 la sediul
D.G.A.S.P.C Galaţi, str. Brăilei nr.132 bis. ( sala de şedinţe ,etaj1)
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