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ANUNŢ
Având in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare, se organizează 

concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a următoarelor posturi TEMPORAR VACANTE de asistenţi 
medicali in cadrul spitalului, după cum urmeaza:
Condiţii specifice posturilor::
-1(unu) post, asistent medical principal generalist cu PL, Compartiment prevenire infecţii nosocomiale- 
perioada determinata 8 lun i;
Pentru participare la concurs candidaţii trebuie sa indeplineasca următoarele condiţii:
-studii obligatorii: şcoala postliceala sanitara specialitatea igiena sau şcoala postliceala specialitatea generalist la 
care se adauga curs de igiena , curs prevenire infecţii nosocomiale;
- certificat de membru OAMGMAMR- vizat 2017;
- cunoştinţe de operare calculator -  diploma curs;
-vechime : minim 5 ani( grad principal).
-1 (unu)post, asistent medical generalist cu studii superioare- Secţia Pediatrie- perioada determinata 1 an;
Pentru participare la concurs candidaţii trebuie sa indeplineasca următoarele condiţii:
Studii obligatorii: -: şcoala postliceala sanitara specialitatea generalist studii superioare;;
- certificat de membru OAMGMAMR- vizat 2017;
-vechime : minim 6 luni minim .

Condiţii generale de participare la concurs conform HGR nr. 286/2011, cu modificările ulterioare:
a) are cetatenia romana , cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand 

Spaţiului Economic European si domiciliu in Romania;
b) cunoaşte limba ramana , scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerciţiu;
e) are stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii si . după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivite cerinţelor 

postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului sau contra 

autoritatii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedica infaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in 
care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
a) Cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului unitatii organizatoare a concursului, in care sa se 

specifice postul pentru care candidează;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii;
c) Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, 

precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitat prin prezentul
anunţ;

d) Copia carnetului de munca sau, după caz, adeverinţa care atesta vechimea in specilitatea studiilor, copie;
e) Certificate de membru OAMGMAMR, avizat pe anul 2017;
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f) Cazier judiciar si o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 
incompatibil cu funcţia care candidează ;

g) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel puţin 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate;

h) Curriculum vitae;
i) Alte documente relevante pentru desfausrarea concursului( certificate de naştere, de căsătorie daca este 

cazul);
j) Chitanţa de achitare a taxei de concurs de 50 RON, achitata la casieria unitatii.

Actele menţionate la pct b, c,e,i, vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea.
Candidaţii vor opta numai pentru un singur post/compartiment.
Concursul se va desfasura astfel:

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere:24.07.2017(ora 8,00)-28.07.2017,( ora 16,00).
Proba scrisa: 07.08.2017, ora 9,00 
Interviul: 10.08.2017, ora 9,00

Dosarele de inscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, la Biroul RUNOS din Cadrul Spitalului 
Orăşenesc Baia de Arama,telefon 0252/381594.

Bibliografia .tematica si calendarul de concurs vor fi afişate pe site-ul si la avizierul Primăriei si la Sediul 
Spitalului Orăşenesc Baia de Arama ( ambulator).

Locul de desfăşurare a concursului se va afişa si anunţa după selecţia dosarelor, in funcţie de numărul de 
candidaţi.Comunicarea rezultatelor se afiseaza la sediul unitatii ( Ambulator).

Manager,
Dr. Bololoi Vasile Claudiu
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