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Conditii specifice pentru inscrierea la concursul 

din perioada 23.04.2012 – 25.04.2012 

 

 

 

 

Pentru postul de Infirmiera,studii generale, Directia Asistenta Sociala, la Cresa nr.20; 

           -şcoalã generalã                                         

           -curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi    

            Asistenţilor Medicali din România 

           -6 luni vechime în meserie ; 

 

Pentru postul de Asistent medical debutant, studii postliceale,Directia Asistenta Sociala, la Cresa 

nr.20; 

-studii postliceale cu diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta, sau diploma de 

studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr.797/1997 privind 

echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976 – 1994 inclusiv, cu 

nivelul studiilor postilceale sanitare;  

-sa fie membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

Medicali din Romania, cu certificat de membru avizat pentru anul 2011 de OAMGMAMR; 

- sa nu se gaseasca in vreunul din cazurile de incompatibilitate prevazute de art. 14 si art.15 

din Ordonanta de Urgenta nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si 

organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Gerneralisti Moaselor si 

Asistentilor Medicali din Romania; 

-sa prezinte o copie a asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea 

profesionala, incheiata pentru anul 2011; 

- sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent  medical; 

 

Pentru posturile de muncitor calificat , tr.prof. III, Serviciul Gospodarie Comunala-Compartiment 

Reparatii  Intretinere : 

-mecanic utilaje,zidar, zugrav,instalator,izolator lucrari speciale sau lacatus mechanic, 

dulgher, electrician, drujbist,  taietor de lemne; 

-studii generale 

-vechime in meserie de minimum 4 ani; 

 

Pentru posturile de muncitor calificat , tr.prof. IV, Serviciul Gospodarie Comunala-Compartiment 

Reparatii  Intretinere : 

-mecanic utilaje,zidar, zugrav,instalator,izolator lucrari speciale sau lacatus mechanic, 

dulgher, electrician; 

-studii generale 

-vechime in meserie de minimum 1 an; 
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Pentru toti candidatii: 

-varsta minima de 18 ani, 

-stare de sănătate corespunzătoare dovedită prin adeverinţă medicală “apt de muncă”, fara 

restrictii; 

            -candidaţii nu trebuie să aibă  înscrieri în cazierul judiciar. 


