Pentru postul vacant de asistent medical generalist candidaţii vor
prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diplomă de
bacalaureat, școală postliceală,studii superioare de scurtă durată sau
superioare) și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică
organizatoare a concursului
( certificat membru OAMGMAMR
pentru asistenţi medicali, adeverinţă eliberată de OAMGMAMR pentru
participare la concurs )
d) acte doveditoare care atestă experiență similară în funcţia de asistent
medical generalist de minim 6 luni (contract de voluntariat sau alte acte
doveditoare care atestă experiența similară în funcția de asistent
medical generalist)
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
f) adeverință 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 unitățile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae.
h) copia cerificatului de căsătorie ( dacă este cazul)

Pentru ocuparea posturilor vacante de infirmieri și brancardieri
candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele
documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor +diploma de
bacalaureat
d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
e) adeverință 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 unitățile sanitare
abilitate;
f) curriculum vitae.
g) copia certificatului de căsătorie( dacă este cazul)
Pentru ocuparea posturilor

vacante de îngrijitoare de curăţenie și

spălătoreasă candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor-școală generală
d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
e) adeverință 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 unitățile sanitare
abilitate;
f) curriculum vitae.
g) copia certificatului de căsătorie( dacă este cazul)

Pentru ocuparea postulului vacant de referent la biroul AprovizionareTransport-Achiziții candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor: dovada absolvirii a
12 clase cu diplomă de bacalaureat și școală postliceală.
d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
e) adeverință 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 unitățile sanitare
abilitate;
f) curriculum vitae.
g) copia certificatului de căsătorie( dacă este cazul)
Pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic candidaţii vor
prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste calificarea în domeniul mecanic
d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
e) adeverință 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 unitățile sanitare
abilitate;
f) curriculum vitae.
g) copia certificatului de căsătorie( dacă este cazul)
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