
CONSILIUL
JUDEŢEANsieiu SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 
SIBIU

Nr. hflU din 30.06.2022

Slr. Aieea Filozofilor Nr. 3*5 
Sibiu - Român a 
C.I.F.: 4240650 

Tei.: *40 269210 970 
Fax: *40 269 230 212 

sjriiahbcsibni gyahoo.com

mmi
u n ita te  a l i a ţ i  fn 

P R O C E S  D E  A C R E D IT A R E

A N U N Ţ

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 - 5 ,  

organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de asistenţi medicali generalişti, funcţii 

contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv:

1 post vacant în cadrul Secţiei Pneumologie II 

1 post vacant în cadrul Compartimentului Pneumologie copii.

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 

art. 3 din H.G. 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 şi completările 

ulterioare;

b) Condiţii specifice:

• diplomă bacalaureat;

• specialitatea asistent medical generalist;

• certificat O.A.M.G.M.A.M.R. în termen de valabilitate.

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

• selecţia dosarelor în data de 18.07.2022;

• proba scrisă se va susţine în data 01.08.2022 ora 9,00 la sediul Spitalului de

Pneumoftiziologie Sibiu

• interviul se va susţine în data de 03.08.2022 ora 9,00 la sediul Spitalului de

Pneumoftiziologie Sibiu

Conform prevederilor art. 6 alin.l din anexa la Hotărârea nr. 286/2011, pentru 

înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine 

următoarele documente:
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a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare şi 

Declaraţia de consimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

b) copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice;

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 sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

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) adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;

i) caracterizare de la ultimul loc de muncă;

j) certificat de integritate comportamentală în termen de valabilitate.

k) dovada îndeplinirii condiţiilor specifice.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

în cazul documentului prevăzut la punctul e), candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 

mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute Ia puntele b), c), d) şi i) vor fi prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se pot depune până în data de 15.07.2022 ora 14, la Biroul 

R.U.N.O.S., Contencios, Administrativ, Informatică din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie 

Sibiu .

Calendarul Concursului:

18.07.2022 ora 15,00 - afişarea rezultatului selecţiei dosarelor

19.07.2022 ora 15,00 - termen depunere eventuale contestaţii la selecţia dosarelor
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20.07.2022 ora 15,00 - soluţionarea eventualelor contestaţii

01.08.2022 ora 09,00 - proba scrisă

01.08.2022 ora 14,00 -  afişarea rezultatelor la proba scrisă

02.08.2022 ora 14,00 -  termen depunere eventuale contestaţii la proba scrisă

02.08.2022 ora 15,00 -  soluţionarea eventualelor contestaţii

03.08.2022 ora 09,00 -  interviul

03.08.2022 ora 14,00 -  afişarea rezultatelor la interviu

04.08.2022 ora 14,00 -  termen depunere eventuale contestaţii la interviu

05.08.2022 ora 15,00 -  soluţionarea eventualelor contestaţii

05.08.2022 -  afişarea rezultatelor finale.

Fiecare probă va fi notată cu maximum 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii 

trebuie obţină minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 

contractuale de execuţie.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi 

interviu.

Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante se va face în ordinea mediei 

generale, determinată pe baza mediei artimetice a notelor obţinute la fiecare probă. La rezultate 

finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar dacă 

egalitatea se menţine are prioritate cel care are specializări în domeniul pentru care a candidat.

BIBLIOGRAFIE:

1. Urgenţe medico-chirurgicale -  Lucreţia Titircă;

2. Medicină internă pentru cadre medii -  Corneliu Borundel;

3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările

ulterioare-TITLUL VII - Spitalele

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

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru

baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

3



5. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

6. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 

pacientului nr. 46/2003;

8. Ordinul M.S. nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii 

procedurilor de curăţenie Şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de 

evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

V asile fC j^ fn  ROM^N

DIRECTOR MEDICAL, 
Dr. Danciu L^vinia
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