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ANUNŢ 

 

 În vederea operaţionalizării unor centre de vaccinare împotriva Covid-19, în baza 
prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 73/2021 pentru punerea în aplicare a 
prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, 
Consiliului Judeţean Galaţi anunţă recrutarea de personal în vederea 
desfăşurării de activităţi specifice centrelor de vaccinare. 
 
 Se urmăreşte recrutarea următoarelor categorii de personal: 
- medici; 
- asistenţi medicali; 
- registratori medicali. 
 Desfăşurarea activităţii se va efectua în baza unui contract de prestări servicii 
încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi şi prestatorul serviciilor în cauză. 
 Pentru activitatea realizată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 
personalul medico-sanitar și registratorii medicali beneficiază de plată pentru timpul 
efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după 
cum urmează: 
a) 90 lei/oră pentru medici; 
b) 45 lei/oră pentru asistenți medicali; 
c) 20 lei/oră pentru registratori medicali. 

Persoanele interesate pot solicita recrutarea în vederea desfăşurării activităţii 
precizate, în baza următoarelor documente: 
a) cerere pentru intrare în relație contractuală cu Consiliul Judeţean Galaţi pentru 
realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19; 
b) documente care atestă înscrierea în una dintre categoriile de personal necesar 
desfășurării activității de vaccinare - medic, asistent medical, registrator medical. 
c) documente de identitate. 
 
 Relaţii suplimentare pot fi obţinute sau solicitate la numerele de telefon 0236 – 
302502 şi 0236 – 462409 – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
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