
 

 

DENUMIRE:SPITALUL DE ORTOPEDIE  
SI TRAUMATOLOGIE AZUGA NR. IEŞIRE REGISTRATURĂ:1538 
CIF/CUI:2845125 DATA:09.04.2021   
SEDIU:AZUGA, STR.VICTORIEI, NR.2  

PERSOANĂ CONTACT:EC.BRINZARU DANIELA 

TELEFON:0244322051 

FAX:0244321910 

E-MAIL: spitalazuga@yahoo.com 

A N U N Ţ 

 Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga  organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale de executie vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 
286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările  şi 
completările ulterioare şi OUG 1470/2011, după cum urmează:  

- 2  posturi  îngrijitoare curăţenie ,  cu studii G , cu contract individual de muncă durată 
nedeterminată, normă întreagă. 

- Secția de ortopedie traumatologie      - 1 post 

- Compartiment medicina interna      - 1 post 

 Conditii specifice de participare: 

- şcoală generală-8 clase 
- nu necesită vechime în meserie  

 
Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor mai sus mentionate numai persoanele 

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

Condiții generale: 

 au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 cunoasc limba româna, scris şi vorbit; 

 -au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

 au capacitate deplină de exercițiu; 

 -au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 -îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 

 -nu au fost condamnate 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 infractiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

 sunt declarate apt medical și apt psihiologic 



 

 

Calendar organizare concurs: 

Publicare anunț- 09.04.2021     

Depunere dosare -09.04.2021-23.04.2021 (inclusiv) până la ora 15,00, la sediul spitalului, birou 
RUNOS.  

1. Selecția dosarelor de înscriere 

Afișare rezultate selecție dosare    26.04.2021  

Depunere contestatii     27.04.2021    

Afișare rezultate după soluționare contestații   28.04.2021   

Probele se sustin în limba română 

2. Proba scrisă în data de 05.05.2021, ora 11,00 – test grilă din tematica afișată  

Afișare rezultate     05.05.2021 

Depunere contestații     06.05.2021 

Afișare rezultate contestații si rezultat final probă 07.05.2021 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea urmatoarei probe – proba practică 

3. Proba practică în data de 07.05.2021, ora 11,00 

Afișare rezultate     07.05.2021  

Depunere contestații     10.05.2021 

Afișare rezultate contestații și rezultat final probă 11.05.2021 

4. Interviu în data de 11.05.2021, ora 11,00 

Afișare rezultate     11.05.2021  

Depunere contestații     12.05.2021 

Afișare rezultate contestații și rezultat final probă 13.05.2021 

 

Afișare rezultat final concurs-  13.05.2021 

 

Dosarul de însriere la concurs  va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 

 formularul de înscriere (formularul se găseşte la biroul RUNOS) 

 copie xerox act de identitate 

 copie xerox certificat naştere şi căsătorie dacă este cazul 



 

 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializari, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului 

 CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în 
specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie. 

 extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 

până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă 
vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; 

 cazierul judiciar în original şi copie xerox, 

 certificat de integritate comportamentală 

 adeverinţă medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; – „ 
Clinic sanatos, nu este in evidenta cu boli cronice, apt pentru munca” 

 adeverinta in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii de la medicul de Medicina 

Muncii – „apt pentru concurs” 

 aviz psihologic,  

 taxa de concurs este de 30 lei-îngrijitoare curăţenie și se achită la casieria spitalului, iar 
chitanța se pune la dosarul candidatului.  

 dosar plastic cu şină 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă și în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea.  

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând  pagina 

oficiala- http://www.ortopedieazuga.ro 

Relaţii suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, între orele 9,00 – 15,00 la telefon 

0244 / 322.051, int.211 – comp. R.U.N.O.S.,  la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie 
Azuga din str. Victoriei, nr.2, comp.R.U.N.O.S. și pe site-ul institutiei. 

 

MANAGER , 

CONS.JUR.PANDELE VICTOR-DINU 

 

 

     COMP.R.U.N.O.S. 

                                                         EC.BRÎNZARU DANIELA 

http://www.ortopedieazuga.ro/

