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ANUNŢ  
 
 

          Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în Ineu, str.Republicii nr.2, Jud.Arad, 
organizează în data de 24.08.2020 concurs, conform HG 286/2011 și HG 
1027/Noiembrie 2014 pentru  urmatoroarele posturi  contractual  vacante: 

- un post de   infirmieră –în cadrul Secției Medicină Internă    ;       
- un post de   infirmieră –în cadrul Compartimentului chirurgie generala    ;       

       - un post de   ingrijitoare –în cadrul Compartimentului Laboratorului de Analize 
Medicale  ;     
       - un post de   referent de specialitate studii superioare in cadrul Compartimentului 
RUNOS;     
 Concursul constă  în proba scrisă care va avea loc în data de 24.08.2020 ora 
09,00 și proba practică in data de 24.08.2020 ora 14.00  la sediul Spitalului Orășenesc 
Ineu. 
          Condiții de participare: 
1.Condiții generale:  
- pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute 
la art.3 din HGR 286/2011. 
2. Conditii specifice pentru infirmieră: 
  - diplomă de absolvire 10 clase; 
   -vechime în munca  minim 3 ani;  
3. Condiții specifice pentru  îngrijitoare: 
  - diploma de absolvire 10 clase; 
   -vechime în munca  minim 3 ani;  
4.Condiții specifice pentru referent de specialitate cu studii superioare;  
   - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
   - cunostințe operare P .C . 
   - vechime în munca  minim 6 luni; 
 
CONDIŢII DE DESFASURARE A CONCURSULUI 
       În vederea participării la concurs, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii 
anunţului la sediul unitatii candidaţii depun la Serviciul RUNOS al unitatii dosarul de 
înscriere. Ultima zi de înscriere este data de 13.08.2020 inclusiv, ora 09,00. 
      În data de  17.08.2020 ora 09.00, comisia de concurs, studiaza dosarele depuse si 
stabileste pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii « Admis » sau « Respins ».  
     Concursul este continuat de către candidaţii care au fost declaraţi admişi ca urmarea 
a evaluarii dosarelor si ca urmarea a declararii admise în urma soluţionării contestației 
privind analiza dosarelor  daca este cazul. 



Concursul constă  în proba scrisă care va avea loc în data de 24.08.20210 ora 
09,00 și proba practică în data de 24.08.2020 ora 14.00  la sediul Spitalului Orășenesc 
Ineu  

Proba scrisa consta în rezolvarea unui test grila, în prezența comisiei de 
concurs. Fiecare proba a concursului va fi notată cu note de la 1 la 10 de către fiecare 
membru al comisiei de concurs. 
  Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obțina la fiecare proba cel 
puţin nota 5. 
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice. Probele se 
susţin in limba romana. 
Stabilirea candidaţilor care urmeaza sa ocupe postul  vacant scos la concurs se va face 
în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de 
către candidaţi la fiecare proba. 
  La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obținut nota cea mai 
mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, are prioritate cel care are 
specializări in domeniul postului pentru care a candidat. Daca si în acest caz se 
menţine egalitatea atunci departajarea se va face printr-o  alta proba practica. 
Dosarul pentru înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente: 
a)   cerere de înscriere la concurs ; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit 
legii, dupa caz; 
c)    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor 
specifice; 
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinţa 
care sa ateste vechimea in munca, în meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
e) diploma  de absolvire 10 clase-infirmiera, ingrijitoare 
f) diploma de  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă pentru 
referent de specialitate cu studii superioare;  
e)   cazierul judiciar, 
f)  adeverinţă medicala care să ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unitatile sanitare abilitate; 
g)  curriculum vitae; 
h)  alte docmente relevante pentru desfasurarea concursului; 
i) chitanta de plata a taxei de concurs ( 150 lei); 
           
               Bibliografie  ingrijitoare/ingrijitoare: 
 -Ordinul 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de Supraveghere si limitare a 
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile Sanitare. 
 -Codul de etica si dentologie profesionala  
 -Ord.nr.1226/2002 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 
rezultate din activitatea medicala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 - Ord.nr.961/2016 privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea în unitațile sanitare. 
 



          Bibliografie referent de specialitate cu studii  superioare: 
-Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile 
ulterioare: Titlul Spitale;  

      -Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

     - Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului 

 
 
 
 - Persoana de contact serviciul RUNOS –la telefon 0257511222 interior 105. 

 
 
 

MANAGER, 
Ing. Ec. Mang Monica 


