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ANUNȚ 
  
  Având ìn vedere evoluția situației epidemiologice şi necesitatea urgenta a unui 
medic in cadrul Cabinetului scolar, Priaiăria orașului Drãgãneș4i — Olt. cu sediul in oraşul 
Drägäneşti — Olt, str. Nicolae Titulescu, nr.150, inițiază procedura de încadrare de personal 
medical conform prevederilor art.27 coroborat cu art. 11  din Legea nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru  ocuparea,  
fără  concurs,  pe  perioadă  determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la incetarea starii de 
alerta,  a unui  post vacant  de medic primar, ½ norma,  in  cadrul  Cabinetului medical 
școlar  Drăgănești  — Olt. 
 
CONDIȚII SPECIFICE DE ÎNCADRARE: 

a) Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii 
acreditate de Ministerul Educaţiei în specialitatea medicină generală/medicină de familie 
și certificatul de specialist;  

b) certificat de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 
 
CONDIȚII GENERALE DE ÎNCADRARE: 

a) Are cetățenia român cetãțenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul ìn România: 

b) Cunoaşte limba română, scris și vorbit: 
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale: 
d) Are capacitate deplină de exercițiu; 
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru candidează atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medical de familie sau de unitățile sanitare abilitate ; 
f) îndeplinește condițiile de studii şi, dupã caz. de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs: 
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; 

 
Documente necesare pentru înscriere și Condiții de studii si vechime: 

1. La înscrierea pentru angajarea pe postul de medic, candidații vor trimite dosarele 
electronic până la data de 13.01.2021, orele 12,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, 
într-un singur mesaj, pe adresa:  asistentasociala@draganesti-olt.ro , iar la subiectul 
mesajului se va scrie “dosar concurs medic și numele persoanei”, sau se vor depune la 
sediul instituției din Str. Nicolae Titulescu, nr. 173A ( sediul Direcției de asistenta 
sociala), cu următoarele acte: 

1. cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze -  Anexa 2; 
2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 



aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal – Anexa 5; 

3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat 
căsătorie, după caz; 

4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

5. copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs; 

6. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie 

7. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – Anexa 3; 

8. adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea 
activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit 
pe email de la medicul de familie al candidatului); 

9. curriculum vitae format EUROPASS 
10. declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator 

al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa 6. 
11. certificat de integritate comportamentală conform Legii 118/2019 ( original ) sau 

declarație: 
În situația in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după 

selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu. 
 
Bibliografie interviu: 

a) Ord. MSF 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor 
b)  Ord. MSP nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor şi tinerilor. 
 

 
Program Compartiment Resurse Umane: 
luni — joi: 08:00 — 16:30, 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0249/465102. 
 
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE 
PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI. 
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