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Având în vedere: 

1.Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 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 si completările ulterioare; 

2.Hotărârea nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

286/2011; 

 Spital Orasenesc,,Sf.Stefan’’Rovinari, cu sediul în Oras Rovinari, judet Gorj organizează concurs 

pentru ocuparea functiei de natură contractuală temporar vacant de : 

- 1 post de asistent medical generalist (PL) la Cabinet Obstetrica Ginecologie din 

Ambulatoriul Integrat al spitalului pe perioada nedeterminata 

Concursul pentru ocuparea functiilor de natură contractuală temporar vacanta de,   

asistent medical generalist ,la Cabinet Obstetrica Ginecologie – perioada nedeterminata ,va avea loc 

la sediul Spital Orsenesc,,Sf.Stefan’’Rovinari,str.Jiului,Nr.1,judetul  Gorj, după cum urmează:  

1.În data de 12 octombrie  2017, orele 10.00 va avea loc proba scrisă; 

2.În data  de 17 octombrie  2017  orele 10.00 va avea loc interviul.  

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea functiei de natură contractuală temporar vacantă 

pentru postul de asistent medical generalist  , se depun până la data  04 octombrie 2017, orele 14.00, la 

sediul Spital Orasenesc,,Sf.Stefan’’ Rovinari str.Jiului Nr.1,  judet Gorj. 

Conditii specifice pentru ocuparea prin concurs a functiilor  de natură contractuală 

temporar vacantă de : 

 

 



-Asistent medical generalist  

    - absolventi studii postliceale sanitare (PL)  

    -Vechime in specialitatea studiilor absolvite : 6 luni vechime 

   - Certificat de membru vizat pe anul 2017 

Relatii suplimentare se pot obtine  la nr de tel. 0253371318 int.154  

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii (art. 

3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare): 

1.Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2.Cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;  

3.Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4.Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5.Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6.Îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime, sau alte condiţii specifice potrivit 

postului scos la concurs; 

7.Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unor 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. 

Dosarul de înscriere va conţine: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare;; 

b) copia actului de identitate sau 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 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 

în specialitatea studiilor, în copie; 

e)adeverinta cu vechimea in munca si in specialitate,de la data de 01.01.2011 de cand  

s-au scos cartile de munca ,daca este cazul; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (obligatoriul completarea dosarului de concurs cu 

originalul cazierului judiciar,cel tirziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului);  



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) curriculum vitae; 

h)  certificat de membru vizat de OAMMR pe anul in curs pentru asistente 

 i) Chitanta de plata a taxei de concurs pentru asistent medical este de 100 lei  

           Copiile actelor se prezinta insotite de  documentele originale sau copii legalizate. 

         Bibliografie 

Pentru postul de asistent medical generalist (PL) 

        1.Urgentele medico-chirurgicale-Lucretia Titirca,editura medicala Bucuresti 2006 

        2.Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Ghid de 

           nursing,coordonator lucrare Lucretia Titirca-Editura Viata Medicala Romaneasca  

          –vol 2-2008 

         3. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, 

profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical ,precum si organizarea si 

            functionarea OAMGMAMR ,cu modificari si completari 

         4. Ordinul M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere si  

             control al infectiilor nosocomiale in umitatile sanitare. 

          5.OrdinulM.S.nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea 

            ,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare. 

          6.Ordinul M.S.nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind  

             gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de  

            culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 

             activitati medicale.   

          7.Codul Deontologie si de Etica al asistentului Medical Generalist ,al Moasei si Asistentului 

Medical din Romania ,publicat in Monitorul Oficial nr.560/12.08.2009 

           8. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului si Ordinul nr.286/2004  

 

Manager,  

Dr. Murea Adrian     Director medical,  

                              Dr. Ivanescu Ligioara 

 



 

 

Calendarul de desfăsurare al concursului: 

                 1.În data de 12 octombrie  2017, orele 10.00 va avea loc proba scrisă; 

                 2.În data  de 17 octombrie  2017orele 10.00 va avea loc interviul; 

                 3.Dosarele de concurs se depun până la data de 04 .10.  2017, orele 14.00; 

                 4.Selectia dosarelor de concurs se face până la data de 06 .10. 2017, orele 16.00; 

                 5.Depunere contestatii la selectia dosarelor de concurs: până la 09.10.2017, orele 16.00; 

                6.Rezultatul contestatiilor la selectia dosarelor: până la 10.10. 2017, orele 16.00; 

                              7. În data de 12 octombrie  2017, orele 10.00 va avea loc proba scrisă 

                 8.Afisare  rezultate proba scrisă  – 12.10. 2017, până la orele 16.00; 

                 9.Depunere contestatii proba scrisă - o zi lucrătoare de la data afisării rezultatelor – 13.10. 

                       2017, până la orele 14.00; 

                10.Solutionare contestatii proba scrisă:  până  pe 16.10. 2017, orele 16.00; 

                             11.În data de 17 octombrie  2017, orele 10.00 va avea loc interviul 

                12.Afisare rezultate interviu – 17.10. 2017 pana la orele  orele 16.00; 

                13.Depunere contestatii interviu - o zi lucrătoare de la data afisării rezultatelor - pana la  

                     18.10. 2017, orele 14.00; 

                14.Solutionare contestatii interviu:  19.10. 2017, orele 16.00; 

                15.Afisare  rezultate finale  – 20.10. 2017, până la orele 16.00; 

 

 

 

Manager,  

Dr. Murea Adrian     Director medical,  

                              Dr. Ivanescu Ligioara 

 

 

 

 


