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SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

angajează fără concurs, pentru o durată determinată, respectiv pe durata instituirii stării 
de risc epidemiologie generată de pandemia COVID-19, în baza prevederilor art. 21 alin. (1) 
din Legea nr. 136/2020privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii 
de risc epidemiologie şi biologic:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST -  3 posturi 
Condiţii specifice :

a) specialitatea - asistent medical generalist;
b) vechime minim im an în meseria de asistent medical;
c) certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. în termen de valabilitate;
d) certificatului de integritate comportamentală în termen de valabilitate;
e) diplomă bacalaureat;
f) recomandare de la locul de muncă unde a prestat activitate de asistent medical.

Acte necesare:
a) cererea adresată conducătorului instituţiei, însoţită de declaraţia privind consimţământul 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu 
modificările ulterioare;

b) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificatului de naştere, certificatului 
de căsătorie, 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;

d) copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, 
în mesere şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar,
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f) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii 
pentru postul pentru care candidează;

g) curriculum vitae, model comun european.

Termen de depunere: 19.04.2021 ora 14,00.

în situaţia în care sunt depuse mai multe cereri decât numărul de posturi menţionate mai 
sus, se va organiza un interviu şi o probă practică, data, locul şi ora susţinerii acestora, urmând 
a fi publicate pe site-ul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu -  www.spital-tbc.ro şi afişate la 
sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul R.U.N.O.S. Contencios, Administrativ, 
Informatică din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu -  telefon 0269.210.979 int. 115.
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