,, Comuna Orlat, Judeţul Sibiu, având sediul în Orlat, strada Piaţa Avram
– Iancu nr. 202 ,
cod poştal 557170, C.I.F. 4240952 , tel/fax
:0269/571104, email primariaorlat@yahoo.com,
În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din H.G. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului  cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările şi completările
ulterioare,
Organizează concurs pentru ocuparea a 1 (unu) post
contractual vacant de asistent medical comunitar .
Conditii generale de participare la concurs :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimăreglementatăde prevederile legale;
d) are capacitate deplinăde exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestatăpe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatădefinitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedicăînfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar faceo

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Conditii specifice de participare la concurs :
a) Studii: şcoală postliceală sau liceul sanitar specialitatea generalist
sau pediatrie
b) Cunoştinţe operare pe calculator
c) Certificat de membru al O.A.M.A.M.R. plus aviz anual
O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu
Data desfăşurarii concursului :
 Proba scrisăîn data de 08.01.2016
 Proba oralăîn data de 11.01.2016
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Comunei
Orlat pânăla data de 30.12.2015 ora 14:00 .
Alte informaţii suplimentare la nr. de telefon 0269/571104. ’’

Cu deosebităconsideraţie ,
PRIMARUL Comunei Orlat ,
AUREL GÂŢĂ

