
UNITATAEA DE ASISTENȚĂ MEDICO/SOCIALĂ PLENIȚA 

 
 

                                                                                                           

A N U N Ţ ! 
  

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzãtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, 

astfel cum a fost modificat prin H.G. nr.1027/2014 și prin H.G.427/2015 

UAMS PLENIȚA organizează concurs la sediul UAMS Pleniţa, pentru 

ocuparea în regim contractual pe perioadă nedeterminată a următoarelor 

posturi după cum urmează : 

- un post de infirmier debutant; 

- un post de muncitor calificat(lenjereasă) 

- un post de referent de specialitate-achiziții publice- 

Concursul pentru ocuparea postulurilor vacante va consta în 3 etape 

succesive, după cum urmează: 

- selecţia dosarelor de înscriere până la 12.10.2021: 

- proba scrisă  - 19.10.2021, ora 10,oo; 

- interviul - 20.10.2021, ora 10,oo. 

Potrivit art.3 din acelaşi Regulament-cadru, în vederea participării la 

concurs, candidatul trebuie să îndeplineasca următoarele condiţii: 

Conditii generale: 

    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 

România; 

    -  cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 

    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; 

    -  are capacitate deplinã de exercitiu; 

    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, 

atestatã pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unitãtile sanitare abilitate; 

    -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii 

specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra 

umanitãtii, contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu 



serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie 

sau a unei infractiuni sãvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilã cu 

exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

Condiţii specifice : 

• Studii superioare pentru referent de specialitate și certificat de atestare 

în domeniu achizițiilor publice 

• Studii generale pentru infirmier 

• Certicicat de calificare în domeniu de activitate la muncitor  

• Nu este necesară vechimea 

 

      Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe data de 11.10.2021la 

sediul UAMS PLENIȚA str.Spitalului nr 9 ora 15,00. 

      Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane 

telefon : 0251/368 353. 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

Achizitii publice   

- Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

- Legea 53/2003 – Codul muncii 

- Legea319/2006 Legea sănătăţii şi securităţii muncii 

- Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor 

- Sarcinile de serviciu conform fisei postului. 
 

 

Infirmier  și lenjereasă 

- Ord.961/2016 anexa 4 

- Legea319/2006 Legea sănătăţii şi securităţii muncii 

- Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor 

- Ordinul MS 261/2007; 

- Ordinul MS 1226/2012 

- Sarcinile de serviciu conform fisei postului. 
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