
S P I T A L U L  O R Ă Ş E N E S C  T G .  B U J O R  
 Galaţi,  Tg. Bujor, str. Eremia Grigorescu, nr.  97 

          Telefon 0236.340577 Fax 0236.340985 
           Email: spitaltgbujor@yahoo.com 
             Web: www.spitaltgbujor.ro 

       Operator de date cu caracter personal nr.  12843 
 

 
                             Nr. înrg. 1 Data: 10.02.2023 
 
APROBAT, 
MANAGER 
Victoria GHEONEA  
 
  

 
 

 
ANUNȚ 

  
  
 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.336 din 8 octombrie 2022 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR organizează 
concurs în perioada 14.02.2023 – 16.03.2023 pentru ocuparea unui număr de 4 posturi vacante de 
asistenți medicali generaliști, pe perioadă nedeterminată, posturi contractuale, în cadrul 
compartimentelor: Medicină Internă, Chirurgie Generală, Pediatrie și Obstetrică Ginecologie și 2 
posturi vacante de îngrijitoare, pe perioadă nedeterminată, posturi contractuale, după cum urmează: 
1 post în cadrul Ambulatoriului de specialitate și 1 post în cadrul compartimentului Pediatrie. 
 
Condiții specifice de participare la concurs: 
Pentru asistenți medicali 
- studii de specialitate postliceale; 
- diplomă de bacalaureat; 
- cel puțin 6 luni vechime în specialitate ca și asistent medical; 
- Pentru îngrijitoare 
- cel puțin 6 luni vechime în specialitate ca și îngrijitoare; 
- studii generale/medii. 
 
Concursul se organizează la sediul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, str. General Eremia Grigorescu, 
nr. 97, județul Galați și constă în următoarele etape succesive: 
- Selecția dosarelor de înscriere; 
- Proba scrisă tip grilă; 
- Interviul. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. 
Pentru proba scrisă și interviu sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte la 
fiecare probă.  
 
 II. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții generale: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene, a unui stat parte la 
Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și după caz alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, 
contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori 
contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post 
incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea; 
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 
funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei 
funcții sau a exercitării unei profesii; 
h) nu a comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor 
persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea 
și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 
 
 III. În vederea participării la concurs, cei interesați vor depune dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data afisării prezentului anunț, la serviciul R.U.N.O.S. al 
Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, situat în Orașul Tg. Bujor, str. General Eremia Grigorescu, 
nr. 97, județul Galați de la data de 14.02.2023 până la data de 27.02.2023 ora 16,00, dosar care 
trebuie să cuprindă următoarele acte: 
a) formular de înscriere la concurs (formularul se găsește la serviciul RUNOS și pe site-ul unității, 
formularul de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. nr. 
1.336/2022); 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 
termen de valabilitate; 
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 
după caz; 
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică (diploma de bacalaureat pentru asistenți 
medicali); 
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazier judiciar; 
g) copia și originalul avizului de liberă practică vizat la zi (pentru asistenții medicali în activitate), 
copie după certificatul de membru OAMGMAMR, asigurarea de malpraxis, adeverință de 
participare la concurs eliberată de OAMGMAMR (cerințe pentru asistenții medicali); 
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul 
de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului; 
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni 
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire 
la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, 
precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului 
Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru 
posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate 
publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, 
persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea 
fizică sau evaluarea psihlogică a unei persoane; 
j) curriculum vitae, model comun european. 
 



 În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 
penale, și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a 
concursului. 
 La depunerea dosarului, candidatul va prezenta pentru certificare pe lângă copii, documentele 
originale. 
 Bibliografia de concurs și calendarul de concurs sunt afișate alăturat. 
 Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, se pot 
obține la sediul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor unde aceste date sunt afișate, precum și la serviciul 
RUNOS, sau la numărul de telefon 0236 340 577. 
 
IV. CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 
 14.02.2023, ora 10,30 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul 
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor şi pe site-ul unităţii www.spitaltgbujor.ro și pe site-ul www.gov.ro; 
 14.02.2023 – 27.02.2023, ora 16,00 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea 
candidaţilor la concurs; 
 28.02.2023, ora 10.30 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de 
înscriere la sediul spitalului; 
 01.03.2023, până la ora 10.30 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării 
dosarelor; 
 02.03.2023, ora 10.30 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al 
verificării dosarelor de înscriere, la sediul spitalului; 
 09.03.2023, ora 10.30 – susţinerea probei scrise; 
 09.03.2023, ora 16.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul spitalului; 
 10.03.2023, până la ora 16.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei 
scrise; 
 13.03.2023, ora 10.30 – afişarea rezultatelor la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor, la 
sediul spitalului; 
 14.03.2023, ora 10.30 – susţinerea probei interviu; 
 14.03.2023, ora 16.00 – afişarea rezultatelor la proba interviu la sediul spitalului; 
 15.03.2023, până la ora 16.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei 
interviu; 
 16.03.2023, ora 16.00 – afişarea la sediul spitalului a rezultatelor finale după soluţionarea 
eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului. 
 
V. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
Concursul constă în susținerea următoarelor probe: 
1. Probă scrisă tip grilă, eliminatorie; 
2. Interviu. 
Sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii (proba scrisă şi interviu) candidaţii care au obţinut 
minim 50 de puncte la fiecare probă. 
 
VI. Bibliografie asistent medical generalist: 
Legislație: 
1. Hotărârea OAMGMAMR nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi 
deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, 
publicat în Monitotul Oficial nr. 560 din 12 august 2009; 
2. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere 
a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; 
3. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale în unităţi 
sanitare; 
4. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 aprobarea Normelor 
tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice și private, evaluarea 



eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile 
recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de 
evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia; 
5. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările 
ulterioare; 
6. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și 
completările ulterioare (doar Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate - Cap. II Asigurații, Titlul 
IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate și Titlul IX^1 Dosarul 
electronic de sănătate al pacientului); 
7. O.U.G. nr. 144/2008, ordonanța de urgență privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și 
funcționarea Ordinului Asistenților Medicali generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 
România; 
8. Hotărârea nr. 1/2009 privind adoptarea Statutului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
asistenților Medicali din România; 
Cărți: 
9. Urgențe medico-chirurgicale – L. Titircă, Editura Medicală 2011; 
10.  Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali -  L. Titircă, Editura Medicală 
2011. 
 
VII. Bibliografie îngrijitoare: 
1. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere 
a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; 
2. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare; 
3. ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor 
de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia 
mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de 
sterilizare şi controlul eficienţei acestuia. 
4. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
* Notă: Toată bibliografia va fi studiată în formă actualizată la zi. 

 
VIII. Proba interviu 
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție; 
b) capacitatea de analiză și sinteză; 
c) motivația candidatului; 
d) comportamentul în situațiile de criză; 
e) abilități de comunicare; 
f) inițiativă și creativitate. 


