
.--...._ 

CONSILIUL JUDETEAN ILFOV SPITALUL O.G. BUFTEA 

<:PJTALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUFTEA 
o,.,~ Runca ~tr ':.IJJl~UIUI N 5 JUdC\UI Ilfov 

Cod Fiscal 4364420 
off,ce@sp,lalbuhea ro 

sp,1albufteacon1ab,h1a1e@yahoo corn '•.I Fu< 021 3!>1 ,2% sµ,lalbuttea 10 

ANUNT 
SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA cu sediul in: loc.BUFTEA, 

str. STUDIOULUI, nr.5 jud.ILFOV organizează concurs, pentru ocuparea a 2 posturi 
de asistent medical pr. ,studii posliceale comp.ATI , aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027 /2014. 

,- 2 ( doua) posturi de asistent medical pr. Studii postliceale - compartiment A.T.I.
vechime în specialitatea postului - minimum 3 ani în anestezie - terap ie 

intensivă.; 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii generale. conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 

prin Ilotărârea Guvernului nr. 286 din '23 martie 201 L cu modificările şi completările 
ulterioare: 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

a) arc cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domic iliul în Românja; 
b) cunoaşte limba română. scris şi vorbit: 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare.: de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medict1l de familie sau de unităţile sarutare 
abilitate: 
t) îndeplineşte condiţiile de studii şi. după caz. de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) 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 tuior fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârş ite.: cu intenţie. care ar face-o incompatibilă cu exercitarea func(iei. cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării fw1cţiei 

contractuale sunt: 

• diplomă de bacalaureat; 
• diplomă absolvire a şcolii sanitare postliceale; 
• grad principal (pentru postul vacant de asistent medical principal); 
• minimum 5 ani vechime ca asistent medical 



Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

• 28.07-10.08. 2021: perioada de depunere a dosarelor; 

• 20.08.2021, între orele 10.00 -13.00: proba scrisă; 

• 26.08. 2021- proba interviu. 

Conform a11. 6 al Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui po~t vncunt sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar pl ătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta 
un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau insti tuţiei 
publice orga11i1-atoare; 

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

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studii lor şi ale altor acte care atestă 

el"ectuarca unor specializări , precum ş i copi ile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor speci{ice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

<l. carnetul <le muncă sau. după caz. adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studi ilor, în copie; 

c. cazierul judiciar sau o declaraţie pc propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

r. adeverinţii medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eli berată cu cel 
mull 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g. curriculum, itae. 
h. cazier judiciar 
1. certificat de membu .avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei, asigurare 

mail praxis 

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucratoare de la afisare,pe site-ul institutiei 

Relaţii suplimentare ş i tematica se pot obţine de la Spitalul de Obstetrica 

Ginecologic Buftea, Compartimentul Resurse Umane, telefon nr. 0213515295 şi se vor 

afiş.i la sediul şi pe site-ul institu ţiei. --~ 






















