
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU
Nr.1361/24.01.2017

A N U N Ţ 

              Spitalul Judetean de Urgenţă Giurgiu organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 
2011(actualizată), 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 si 
OUG 1470/2011,  Legii 53/2003 R , Art 180 (b) din Legea nr. 95/2006 Concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:

Dosarul de concurs
(1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia
publica;
d) carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea
studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu
functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia,
in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la
inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Nr.

crt

Functia Nr

posturi

Sectie/comp/laborator/serviciu

1 Asistent medical principal

medicina generala - PL

1 Sterilizare

2 Asistent medical MG(PL) 1 Compartiment Spitalizare de zi Oncologie

Medicala

3 Asistent medical MG (PL) 2 Sectia Medicina Interna

4 Asistent medical MG(PL) 1 Cabinet Ambulatoriu Integrat Urologie

5 Asistent medical MG(PL) 2 Sectia Neurologie

6 Asistent medical MG(PL) 1 Compartiment Nefrologie



(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu
acestea.
- dosar cu sina.
- taxa concurs 100 lei (achitata la casieria unitatii)

Locul de depunere dosar
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, secretariatul
comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane, telefon 0246211550/253.
Conditiile necesare
Condiţii generale pentru participarea la concurs: 
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 
-are vârsta minima reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs;
-nu a fost condamnat 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 infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Conditii specifice pentru participarea la concurs:

Pentru asistent medical principal (PL)
-diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta
Sau
-diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor
liceelor sanitare, promotiile 1976 -1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
- examen pentru obtinerea gradului de principal
- 5 ani vechime ca asistent medical

Pentru asistent medical (PL)
-diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta
Sau
-diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr 797/1997
- 6 luni vechime in specialitate

Concursul se va organiza de catre conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu si consta in:
1.Primirea dosarelor
2.Selectia dosarelor de concurs
3.Afisare rezultate selectie dosare
4.Proba scrisa
5Interviu.

Pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care
au obtinut minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor contractuale de
executie;
La interviu participa candidatii care la proba scrisa au obtinut minim 50 de puncte si se testeaza in cadrul
interviului atat abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor, pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a
performantelor profesionale individuale in raport cu cerintelor postului;
Abilitati si cunostinte impuse de functie;
Capacitatea de analiza si sinteza;
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