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ANUNŢ

SPITALUL ORASENESC TANDAREI, cu sediul în orașul TANDAREI str. 

SPITALULUI, nr. 1, judeţul IALOMITA, organizează concurs pentru ocuparea 

funcţiilor contractuale vacante, de: 

- Ingrijitoare- 2 posturi : - compartimetul de med.interna

                                              - compartimentul chir. generala

- Asistent medical principal analize medicale- 1 post –comparimetul 

analize medicale

- Asistent medical debutant- 1 post – cabinet ortopedie si traumatologie

- Analist programator debutant- 1 post

- Bucatar- 1 post

- Economist II- 1 post Serviciul RUNOS

- Economist II- 1 post Serviciul Contabilitate

- Arhivar debutant - 1 post

conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

Calendarul concursului este: 

- 29.06.2022 – 12.07.2022 – depunerea dosarelor de inscriere intre  orele   

8.00 -16.00



- 13.07.2022 – 19.07.2022 – verificarea dosarelor, rezultatul verificarii 

dosarelor, depunerea contestatiilor, analiza eventualelor contestatii 

.afisarea rezultatului contestatiilor

Concursurile se vor desfăşura la sediul institutiei astfel: 

1. Pentru posturile de ingrijitoare:  

- Proba scrisă în data de 20.07.2022  ora 11 , 

- Proba interviu în data de 22.07.2022,  ora 11.

2. Pentru posturile de asistent medical principal analize medicale si asistent 

medical debutant:

- Proba scrisă în data de 21.07.2022  ora 11 , 

- Proba interviu în data de 25.07.2022,  ora 11.

3. Pentru postul de bucatar:

- Proba scrisă în data de 20.07.2022  ora 11 , 

- Proba interviu în data de 22.07.2022,  ora 11.

4. Pentru postul de analist programator debutant:

- Proba scrisă în data de 26.07.2022  ora 11 , 

- Proba interviu în data de 28.07.2022,  ora 11.

5. Pentru posturile de economist II:

- Proba scrisă în data de 27.07.2022  ora 11 , 

- Proba interviu în data de 29.07.2022,  ora 11.

6. Pentru postul de arhivar debutant:

- Proba scrisă în data de 26.07.2022  ora 11 , 

- Proba interviu în data de 28.07.2022,  ora 11.

       Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii:

1. Pentru posturile de ingrijitoare:  



- studii: scoala generala , dovada absolvire curs infgrijitoare/infirmiera

- fara vechime

2. Pentru postul de asistent medical principal analize medicale:

- studii: scoala postliceala , liceu absolvit cu diploma de bacalaureat, certificat de 

asistent  medical  principal de laborator analize

- vechime:  5 ani specialitatea analize medicale

3. Pentru postul de asistent medical debutant:

- studii: scoala postliceala , liceu absolvit cu diploma de bacalaureat

- fara vechime

4. Pentru postul de analist programator debutant:

- studii: diploma de licenta specialitatea informatica

- fara vechime

5. Pentru postul de bucatar:

- studii: scoala generala, calificare de bucatar

- fara vechime

6. Pentru postul de economist II serviciul RUNOS:

- studii: diploma de licenta specialitate economica, certificat inspector resurse 

umane

- vechime:  6 luni in specialitatea studiilor

7. Pentru postul de economist II serviciul Contabilitate:

- studii: diploma de licenta specialitate economica

- vechime: 6 luni in specialitatea studiilor

8. Pentru postul de arhivar debutant:

- studii: diploma de bacalureat

-  fara vechime

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a la sediul SPITALULUI ORASENESC TANDAREI, STR. SPITALULUI, 
NR.1.                  



                TEMATICA  VA FI LUATA  DE  LA  SECRETARIAT  LA DEPUNEREA 
DOSARULUI  DE  INSCRIERE.
       
Concursul constă în 3 etape successive: 
- selecţie dosare de înscriere
- proba scrisă - subiecte din tematica

- proba de interviu 
Probele se susţin în limba româna.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu.

Cei  interesaţi  vor  depune  la  Secretariatul  unitatii  –  telefon  0243270700 int.112,
dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului spitalului
- copie xerox act de identitate
- copie xerox certificat naştere şi căsătorie, dacă este cazul
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie
- cazierul judiciar în original şi copie xerox
- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de
medicul de familie
- curriculum vitae
- copia fişei de evaluare a  performanţelor profesionale individuale sau, după caz,
recomandarea de la ultimul loc de muncă.
Deasemenea dosarul va cuprinde următoarele documente specifice pe categorii 
profesionale, astfel:
Pentru asistenti medicali generalişti :

-  curs de calculator 
- copie xerox a Certificatului de membru eliberat de OAMMR si avizul 
anual pentru  autorizarea exercitarii profesiei  vizat pentru anul 2022 
pentru asistentii medicali
 - copie xerox asigurare malpraxis pentru anul 2022 pentru asistentii 
medicali.

La concursul organizat pentru a ocupa unul dintre posturile vacante amintite mai sus
poate  participa  orice  persoană  care  îndeplineşte  condiţiile  generale  şi  condiţiile
specifice postului enumerate mai jos. 

Condiţiile generale:
- are cetăţenia română 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
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitive 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 infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea.

              Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele
originale,  care se certifică  pentru conformitate  cu originalul de  către  secretariatul
unitatii sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane al unităţii, tel. 
0243270700.
                                                                                           


