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ANUNŢ 

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul in Brad str. Măgura nr.25 jud. Hunedoara, anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea următorului post vacant: 

›Serviciul R.U.N.O.S. —Juridic şi Tehnico-Administrativ: 
o 1 post Şef Serviciu gradul II, studii (S), durată nedeterminată; 
Condiţii de desMşurare: 

1. Doshrele de concurs se depun la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad - Biroul R.U.N.O.S.-Juridic 
până la data de: 28.06.2022, ora 12.00 

2. Concursul se va desfăşura la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad în Sala de şedinţe din Pavilionul 
II Administrativ după cum urmează: Prima probă (scrisă) in data de 07.07.2022, ora 10.00. Proba interviul 
va fi comunicată ulterior probei scrise. 

I. Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse in art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

II. Condiţii specifice: 
-diplomă de absolvire studii superioare (licenţă) tehnice, economice sau juridice; 
-vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani. 

III. Acte necesare pentru dosarul de concurs: 
a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor act,; care atestă efectuarea unor specializări, 

precum şi copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea in muncă, in meserie şi/sau in specialitatea 
studiilor, in copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil 
cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) dosar cu şină şi chitanţă de plată a taxei de participare la concurs. Cuantumul taxei de participare la concurs 
este de 50 lei. 
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi in original in vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. 

Bibliografia, tematica de concurs conţinutul dosarului de inscriere, se obţin pe site-ul unităţii (http://www.smii-
brad.ro).şi la Biroul R.U.N.O.S.-Juridic din cadrul unităţii sau telefonic la nr.0254611050 - int.223. 

MANAGER INTERIMAR 
Ec. STOLNICU LILIANA Şef Birou R.U.N.O. .-Juridic 

Ec. Sida Sorin CoI tantin 



B1BLIOGRAFIE 

1. Legea nr. 95/2006 (*actualizată) privind reforma în domeniul sănătăţii — Titlul II Programele naţionale de 

sănătate; Titlul VII Spitalele; Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate; 

2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Norme de aplicare; 

3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; Norme de aplicare; 

4. Legea nr. 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă, (republicată*); 

5. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

6. Legea nr. 53/2003-Codul muncii; 

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; Norme de aplicare; 

8. Legea nr. 307/2006 (republicată*) privind apărarea impotriva incendiilor; 

9. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

10. Ordin nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate 

asistentei medicale in unitatile sanitar; 

11. Ordin nr. 1761/2021 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 in funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele 

de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia; 

12. Ordin nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale; 

13. Ordin nr. 1025/2000 Norme tehnice privind unităţile de spălătorie din unităţile sanitare. 


