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ANUNŢ

In conformitate cu art.27 alin.l din Legea nr.55/2020 coroborat cu art.21 din Legea 
nr.136/2020 Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas angajeaza pe perioada determinata ce nu 
poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alerta, următoarele categorii de 
personal:

- 5 asistenţi medicali debutanţi (PL)
- 4 infirmiere debutante
- 1 infirmiera 

5 îngrijitoare
- 1 brancardier

Condiţii generale :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată 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 infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice :

• pentru posturile de asistenţi medicali debutanţi (PL) 
diplomă de bacalaureat
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă ,sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
de la O.A.M.G.M.A.M.R. certificat de membru si adeverinţă care atestă dreptul de 
exercitare a profesiei de asistent medical

• pentru posturile de infirmiere debutante
diploma de absolvire a invatamantului obligatoriu de 10 clase
certificat de absolvire a cursului de infirmiera organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de
furnizori autorizaţi de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S.

• pentru postul de infirmiera
diploma de absolvire a invatamantului obligatoriu de 10 clase
certificat de absolvire a cursului de infirmiera organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de
furnizori autorizaţi de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S.



minim 6 luni vechime in activitate de infirmiera

• pentru posturile de îngrijitoare, brancardier
diploma de absolvire a invatamantului obligatoriu de 10 clase

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Orăşenesc Negreşti O as, birou RUNOS 
pana la data de 27.09.2021 (inclusiv), zilnic intre orele ora 12.00-14:00 .
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, str. Victoriei 
nr. 90, telefon 0261/854830, interior 2110 intre orele 11.00-13.00.

Conform art. 6 al 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, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta 
un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a. cererea de înscriere conform modelului anexat;
b. copia actului de identitate şi a certificatului de căsătorie/sentinţă de divorţ(după caz) 

orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului inclusiv certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. şi 
adeverinţă care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e. cazier juridic sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează conform modelului anexat;

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate;

g. declaraţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu 
regulamentul (UE) nr.679/2016 conform modelului anexat

h. declaraţie pe propria răspundere ca este/nu esteincadrat la o alta instituţie publica sau 
privata si nu se afla in situaţia de carantina sau izolare la domiciliu.

i. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, faptul că nu figurează 
in evidenţe cu boli cronice si neuropsihice, menţiunea ” Apt de muncă” , numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, 
în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, ulterior .
Pentru copiile documentelor depuse la dosar se vor prezenta si documentele in original pentru 
verificarea conformităţii cu originalul .

Dosarele care sunt incomplete nu vor fi luate in considerare de către comisia de selecţie .

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa in data de 28.09.2021 ora 14:00.

Daca numărul de candidaţi cu dosare admise depăşeşte numărul de posturi publicate in anunţ 
se organizează proba interviu. ___

întocmit, Naghi Floare


