SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA
Str. Crisan nr. 5
Slatina, Judeţul Olt

TELEFON: 0349/802550
FAX : 0249/431983
E- MAIL : spjslatina1@rdslink.ro

ANUNŢ
Spitalul Județean de Urgență Slatina, str.Crisan, nr. 5, judeţul Olt organizează
concurs pentru ocupare a unui post de asistent medical, nivel de studii PL, grad
profesional debutant, specialitatea balneofizioterapie, recuperare medicala si masaj, din
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, pe durata nedeterminată, în conformitate
cu prevederile Hotărârii nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după cum
urmează:



a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A. DENUMIREA POSTURILOR
1 post vacant de asistent medical, nivel de studii PL, grad profesional debutant,
specialitatea balneofizioterapie, recuperare medicală și masaj la Laborator Recuperare,
Medicină Fizică și Balneologie (Baza de Tratament).

CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
1. Condiții generale:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
vârsta minimă reglementata de prevederile legale;
capacitate deplină de exerciţiu;
stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor
postului scos la concurs;
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.
Condiții specifice:
-studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- studii postliceale sau echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile
1976-1994, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare, în specialitate balneofizioterapie, recuperare medicala si
masaj;
- condiții de vechime: -
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C. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
1. cerere de înscriere la concurs în care se menționează postul pentru candidatul dorește să
candideze, adresată conducatorului unității;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de unitate: diplomă de bacalaureat și studii postliceale sau echivalarea studiilor
absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
privind echivalarea, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea balneofizioterapie,
recuperare medicala si masaj.
4. copia certificatului de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. si copia avizului anual (pentru
persoanele care exercita profesia de asistent);
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010, raportul per salariat
din Registrul REVISAL sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, începând
cu data de 01.01.2011;
6. adeverinta pentru participare la concurs eliberara de O.A.M.G.M.A.M.R.(valabila 30 de zile);
7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
8. 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;
9. curriculum vitae.
 Actele prevăzute la punctele 2 - 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
 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 (7), 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;
D. PROBE DE CONCURS
1. Proba scrisă;
2. Proba practică;
2. Interviul.
E. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 21.06.2022, ora 1600) la sediul
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.
2. Selecţia dosarelor de înscriere
- 22.06.2022 sau 23.06.2022 - ora 900
3. Data probei scrise
- 30.06.2022 - ora 900
4. Data probei practice
- 05.07.2021 - ora 900
5. Data probei de interviu
- In termen de maximum 4 zile lucratoare de la
data sustinerii probei practice
6. Locul desfăşurării probelor – Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, în sala de ședințe din
Ambulatoriul integrat spitalului.
F. BIBLIOGRAFIE
Bibliografia și tematica sunt anexe la anunț și sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro) .
G. RELAŢII SUPLIMENTARE
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor
soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de
înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului
comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar
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pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul spitalului, precum si
pe pagina de internet a acesteia, dupa caz, imediat dupa solutionarea contestatiilor.
Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, în condiţiile legii.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare din
cadrul spitalului, telefon 0736/373205.

Afișat astăzi, data de 07.06.2022., orele 10
.
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