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                                                      A N U N Ţ   
 
 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, judeţul Neamţ, organizează 
concurs pentru ocuparea unui   post vacant de  consilier juridic (1/2 normă)   cu o 
vechime de cel puţin 3 ani în specialitate.   
 Contractul individual de muncă va fi încheiat cu timp parţial de muncă 
 (4 ore/zi), durată nedeterminată. 
 Concursul va avea loc în data de 11.03.2013, ora 11, la sediul unităţii, sat 
Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, jud.Neamţ. 
 Dosarele de concurs vor fi depuse la secretariatul unităţii până la data de 
13.02.2013, ora 14. 
 Persoana de contact – dl.Cozonac Valeriu – birou RUONS, telefon 
0233/241500, 241055, interior 108. 
 Concursul se va organiza şi desfăşura potrivit H.G. nr.286/23.03.2011, 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale. 
 Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

- cererea de înscriere la concurs adresată managerului unităţii; 
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specfice; 

- copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitate; 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează; 

- adeverinţa 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; 

- curriculum vitae; 
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-   documentele care să ateste dobândirea cunoştinţelor din domeniul sanitar  
( dacă le posedă). 
 

Condiţii generale de participare la concurs sunt: 
 

- are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 
România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată  pe baza adeverinţei medicale eliberate 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 (Ordinul M.S. 
nr.1470/2011); 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură  
cu serviciul, care împidică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

 
  Concursul se va desfăşura în 3 etape: 
 -  selectarea dosarelor 
- probă scrisă în data de 11.03.2013. 
- interviu la data şi ora stabilită după proba scrisă. 

 
Tematica şi bibliografia necesare desfăşurării concursului sunt anexate la 

anunţ. 
 
 
 
                                      MANAGER, 
                              Dipl.ing.Emilia Ciobanu                        
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