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ANUNT

Spitalul de Recuperare Borsa cu sediul in Borsa, judeful Maramures, str.Floare de Colt nr.1, m
conformitate cu Hotararea Guvemului nr. 28612011, organizeaza concurs pentru ocuparea

- postului vacant de asistent medical sef pe unitate

Concursul constl in 3 etape succesive, dupl cum urmeazd:
a) selec{ia dosarelor de inscriere, care se face la sediul spitalului - in data d,e 27.02.2015, cu afisare
rezultat la ora 15,00;
b) proba scrisi ( test- grila )se va sustine la sediul spitalului, la sala de sedinte, in data de 12.03.2015
ora  11 .00 ;
c) proba interviu, se va sustine la sediul spitalului, sala de sedinte, in data de17.03.2015 ora 11,00;
Candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de 24 de ore de la data si ora afisarii rezultatului
fiecarei probe (conform calendarului de desfasurare a concursului), la sediul spitalului, sub sanctiunea
decaderii din acest drept.
Se pot prezenta la urmetoarea etapd numai candida{ii declara}i admiqi la etapa precedent5.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in perioada 12.02.2015- 26.02.2015 , pana la ora
14.00 inclusiv, la Birou RUNOS al Spitalului, dar cu inregistrarea prealabila,la registratura unitatii.
Conditii generale si specifice necesare pentru ocuparca postului de mai sus:
I) Conditii generale:
a) are cetllenia romdni, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparlinind
Spaliului Economic European gi domiciliul in Romdnia;
b) cunoagte limba romdnd, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minime reglementatl de prevederile legale;
d) are capacitate deplini de exerciliu;
e) are o stare de sdnitate corespunzitoare postului pentru care candideazd, atestate pe baza adeverinlei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitllile sanitare abilitate;
f) indeplineqte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condi{ii specifice potrivit cerinlelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat(l) definitiv pentru slvirgirea unei infracliuni contra umanit[lii, conta statului ori
contra autoritelii, de serviciu sau in legituri cu serviciul, care impiedicl inftptuirea justiliei, de fals ori a
unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni slv6.rqite cu intenlie, care ar face-o incompatibili cu
exercitarea funcliei, cu excepfia situaliei in care a intervenit reabilitarea.
II) Conditii specifice:

A) De studii:
- absolvent(a) cu diploma de licenta in domeniul medicaL (asistent medical cu studii superioare) sau
- absolvent(a) cu diploma de absolvire a invatamantului superior de scurta durata in domeniul

medical (asistent medical cu studii superioare de scuta durata) sau
- absolvent(a) cu diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma/atestat de echivalare studii

postliceale sanitare
B\ De vechime:

- minim l0 ani vechime in functia de asistent medical
C) Alte conditii specifice:
- asistent medical principal
- absolvent al cursului de management spitalicesc pentru asistenti sefi-organizat de Scoala Nationala

de Sanatate Publica si Management sanitar;
- certificat de membru OAMGMAMR- avizat pentru anul in curs



Dosarul de inscriere Ia concurs va cuprinde in mod obligatoriu:
a) - cerere de inscriere la concurs adresati managerului, cu mentionarea postului pentru care candideaza;
b) - copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, 6;ipd caz;
c) - copiile documentelor(diplomelor) care se ateste nivelul si specialitatea studiilor, precum qi ale altor
acte care ateste efectuarea unor calificari, specializdri, adeverinte, precum si copii ale documentelor care
atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului, solicitate de institutia publica;
d) - copia adeverintei de promovare a examenului de grad principal
e) - copia documentului care atesta absolvirea cursului de management spitalicesc pentru asistenti sefi-
organizat de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management sanitar
f) - copie a certificah-rlui de membru OAMGMAMR- aviza-i pentru anul in curs
g) copia politei de asigurare pentru raspundere civila profeiionala, valabila pentru anul in curs
h) - copie a cametului de munc5, sau dupa caz, adeverinlele care atesta vechimea in muncl , in meserie
gi/sau in specialitatea studiilor;
i) - cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rispundere c[ nu are antecedente penale care sil faci
incompatibil cu funclia pentru care candideazl (dar, pana la data desfasurarii primei probe de concurs,
candidatul este obligat sa prezinte originalul cazierului judiciar);
j)- adeverinli medicald care si ateste starea de sinitate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior derulirii concursului, de cdtre medicul de lamilie al candidatului sau de cdtre unitdtile sanitare
abilitate;
k)- curriculum vitae:
l)- copie dupa certificatul de nastere si casatorie (unde este cazul schimbarii de nume);
m) - chitanta de plata a taxei de concurs de 200 lei, ce va fi achitata la caseria spitalului.
Actele prevazute mai sus la lit.b-h vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii
copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare pot fi obtinute de la personalul Biroului RIINOS-telefon 0262342120/interior 120,
persoana de contact d-na C.J.Ventel Claudia .
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CALEDARUL CONCURSULUI
ORGANIZAT DE SPITALULDE RECUPERARE BORSA

PENTRU DATA DE 12-17.03.2015 IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE
ASISTENT MEDICAL SEF PE LINITATE

- 12.02.2015 publicare anunt
- 12.02.2015 - 26.02.2015 pana la ora 14,00 inclusiv -perioada de depunerea dosarelor de inscriere
- 27.02.2015- ora 15,00 afisarea rezultatului privind selectia dosarelor de inscriere, la usa sediului spitalului,
precum si pe pagina de intemet
- 27.02.2015- ora 15,00 -02.03.2015 pana la ora 15,00 depunere contestatii la rezultatul selectiei dosarului
- 03.03.2015 - ora 15,00 comunicarea rezultatelor contestatiilor, prin afisare , la usa sediului spitalului,
precum si pe pagina de intemet
- 12.03.201,5 ora I 1,00 proba scrrsa
- 12.03.2015 ora 15,00 afisare rezultat proba scrisa,la usa sediului spitalului si pe pagina de internet
- 12.03.2015 ora 15,00 - 13.03.2015 ora 15,00 depunere contestatii la rezultatul probei scrise
- 16.03.2015 ora 15,00 afisarea rezultatelor contestatiilor la proba scrisa, la usa sediului spitaluluisi pe
pagina de intemet
- 17.03.2015 ora 1l ,00 sustinerea probei- interviu
- 17.03.2015 ora 14,00 afisare rezultat interviu,la usa sediului spitalului si pe pagina de intemet
- 17 .03.2015 ora 14,00 - I 8.03.2015 ora 14,00 depunere contestatii 1a rezultatul interviului
- 19.03.2015 ora 14, 00 - afisarea rezultatelor conteitatiilor la interviu, la usa sediului Spitalului
si pe pagina de intemet
- 20.03.201'5 ora 14,00- afisarea rezultatelor finale la usa sediului spitalului si pe pagina de intemet, prin
specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii "admis" sau ..respins"
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SECRETAR COMISI I  CONCURS
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