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ANUNT

In conformitate cu Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri
publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/ 2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Municipal de
Urgenta  Caransebes,  cu sediul  in  Caransebes,  str.  Piata  21 Decembrie  1989,  nr.2  organizeaza concurs
pentru ocuparea  pe perioada determinata a urmatoarului post contractual temporar vacant:

                             1 (UNUL) POST TEMPORAR VACANT 
Sofer II 1 (UNUL) Post temporar vacant Cabinet Manager        1 Post

Condiţii generale pentru participare la concurs :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor  aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
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 medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii  şi, după caz, de vechime sau alte condiţii  specifice potrivit  cerinţelor
postului scos la concurs;
g) 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 infăptuirea 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. 

Condiţii specifice  pentru participare la concurs SOFER II:

Criteriile generale de participare conform OMSP nr. 284/2007, cu modificarile si completarile ulterioare sunt
urmatoarele:
a) candidatii au domiciliul stabil in Romania.
b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra
autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
coruptie  sau  a  unei  infractiuni  savarsite  cu  intentie,  care  i-ar  face  incompatibili  cu  exercitarea  functiei,  cu
exceptia situatie in care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale
eliberate de medicul de familie si de catre medicul psihiatru sau de unitatile sanitare abilitate;
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare;

Criteriile specifice sunt urmatoarele:
- sunt absolventi de invatamant liceal cu diploma de bacalaureat;
- au permis de conducere categoria B de cel putin 3 (trei) ani.
- au vizita medicala si examinarea psihologica de verificare a aptitudinilor specifice acestei functii efectuata la
cabinete de specialitate.



LOCUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR CONCURSULUI – sediul spitalului din loc. Caransebeş,
str. Piaţa 21 Decembrie 1989 nr. 2

Data şi ora desfaşurării probelor concursului pentru  SOFER II :
- proba scrisă:  18.04.2022, ora 1000

- proba practică/interviul: 20.04.2022, ora 1000

Dosarele de concurs se depun la sediul unitaţii din loc. Caransebeş, str. Piaţa 21 Decembrie 1989 nr.2, la
biroul  Resurse  Umane,  pana  cel  tarziu  in  data  de  11.04.2022,  ora  14,00 şi  vor  conţine  următoarele
documente:

a.) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii (cerere tip de la biroul Resurse Umane);
b.) copia actului de identitate; 
c.) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,

precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d.) carnetul  de  muncă sau,  după caz,  adeverinţele  care  atestă  vechimea  în  muncă,  în  meserie  şi/sau  în

specialitatea studiilor, în copie;
e.) cazierul judiciar;
f.) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare
abilitate si adeverinta medicala eliberata de catre medicul psihiaru;

g.) curriculum vitae format EU;
h.) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (certificat de naştere, certificat de căsătorie,

etc.);
i.) dosar plic;

Documentele prevăzute, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, str. Piaţa 21 Decembrie 1989 nr.2, tel.
0255/511423 interior 116.

Documentele pe care trebuie să le conţină dosarul de concurs, tematica, bibliografia, se afişează la
avizierul unităţii din loc. Caransebeş, str. Piaţa 21 Decembrie 1989 nr.2 şi pe site-ul unităţii  www.spital  -  
caransebes.ro

MANAGER,
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