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A N U N  

 Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale de executie temporar 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 func iilor 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:  

● 1  post  infirmiera ,  cu studii G , c.i.m. durată determinată, normă întreagă, din care: 

- sectia recuperare, medicina fizica si balneologie    - 1 post 

 Conditii specifice de participare: 

-şcoală generală  
- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 

Asistentilor Medicali din Romania, sau - curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de 

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii - Directia 

generala resurse umane si certificare 

- vechime in specialitatea ceruta de post: minim 6 luni vechime ca infirmiera 
Condiţii generale pentru participarea la concurs: 

-are cetă enia română, cetă enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar inând 
Spa iului Economic European şi domiciliul în România; 

-cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 

-are vârsta minima reglementată de prevederile legale;  

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverin ei 
medicale eliberată de medicul de familie sau de unită ile sanitare abilitate; 

-îndeplineşte condi iile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condi ii specifice potrivit cerin elor 
postului scos la concurs; 

-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infrac iuni contra umanită ii, contra statului ori contra 
autorită ii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 

împiedică înfăptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a unei infractiuni săvârşite cu 
inten ie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea func iei, cu excep ia situa iei în care a intervenit 
reabilitarea. 

Calendar organizare concurs: 

-03.08.2018  -publicare anun  

-03.08.2018-10.08.2018  (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor 



 

 

- 13.08.2018 - afişare rezultate selec ie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condi iilor de participare la 
concurs(se vor afişa cu men iunea Admis sau Respins) 

-14.08.2018 - depunere contesta ii selec ie dosare concurs 

-15.08.2018  - solu ionare contesta ii şi afişare rezultate finale selec ie dosare,  

Proba scrisă-20.08.2018   , ora 11 în Sala de şedin e a Spitalului.  

Afişare rezultate proba scrisă-21.08.2018   ,    , ora 15,00. 

Depunere contesta ii-22.08.2018  , ora 08,00. 

Solu ionare contesta ii şi afişare rezultate finale proba scrisă-23.08.2018 ,ora 15,00. 

Proba practică-24.08.2018 , ora 11 în Sala de şedin e a Spitalului. 

Afişare rezultate finale-27.08.2018 , ora 15,00. 

Concursul constă în 2 etape , şi anume: -proba scrisă-subiecte din tematica afişată  și proba practică 

Probele se sus in în limba română. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sus inerea probei 
practice. 

Secretar comisie de concurs- ec.Brînzaru Daniela din cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 

0244322051, int 211. 

Cei interesa i vor depune la Comp. Resurse Umane al unită ii, dosar de concurs care să cuprindă 
următoarele acte: 

-formularul de înscriere 

-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 atesta efectuarea unor 

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului 

- cazierul judiciar în original şi copie xerox, 

- adeverin ă 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 unită ile sanitare abilitate; 

adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

-curriculum vitae; 

- analize medicale; 

-taxă concurs 30 lei-infirmiera 

- dosar plastic cu şină 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă înso ite de documentele originale, care se certifică pentru 
conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

Rela ii suplimentare la Comp. Resurse Umane al unită ii, tel.0244322051, int 211. 

MANAGER, 

CONS.JUR.PANDELE VICTOR 


