
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                             
                                                                                    
                                                                                     

Str. Fabricii nr.2 tel 0250778220/230 fax 778161 e-mail spitalulbrezoi@gmail.com                    
Cod fiscal 2541908  

 

 
Nr.    538   din  06 .05.2022 
 
 

ANUNȚ 
 In conformitate cu prevederile: 
 

 Legii 70/ 2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a 
situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost 
încadrat pe perioadă determinată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative 

 OMS 1168/ 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului 
pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără 
concurs posturi de execuție, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situațiilor 
de risc epidemiologic și biologic 

 
Spitalul Orasenesc Brezoi anunţă examen pentru postul de consilier juridic  pe 

perioadă nedeterminată  din cadrul  structurii: TESA,  după cum urmează:                                                                                                                             
 
Condiții pentru participarea la examen: 

- la examenul pentru postul de consilier juridic se pot înscrie doar persoanele care sunt 
angajate pe perioadă determinată pe durata stării de alertă și risc epidemiologic și 
biologic; 
 Actele necesare în vederea ocupării  postului sunt: 

- cererea, în care se menționează postul ocupat la data inițierii procedurii de organizare a 
examenului, însoţită de declaraţia privind consimţământul 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 şi al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare; 

- copia actului de identitate în termen de valabilitate; 

     Înscrierile la examen se pot face la sediul Spitalului Orasenesc Brezoi, până la 
data de 13.05.2022, ora 15 30. 
           Se vor susține două etape succesive: proba scrisă și interviu. 



La proba interviu se pot prezenta numai candidații care au fost admiși la proba scrisă. 
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 60 de puncte, cumulate la cele 
două probe. 
 
 Calendarul de desfăşurare a examenului 

 

 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Orasenesc 

Brezoi la nr.de telefon 0250/7780230 int. 108. 
           

Manager, 
Dr.  Popescu Drigă Mircea Vasile 

Nr. crt. Explicație etapă examen Data / Ora 

1. Data publicării 06.05.2022 

2. Data limită pentru depunerea cererilor de înscriere 13.05.2022, ora 15:30 

3. Susținere lucrare scrisă grila a cunoștințelor din 

bibliografia specifică postului  

26.05.2022 ora 14 

4. Afişare rezultate proba scrisă 26.05.2022 ora 18 

5. Depunere contestații la proba scrisă pana pe 27.05.2022 ora 18 

6. Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor 

contestațiilor la proba scrisă 

27.05.2022 ora 19 

7. Interviu 30.05.2022 ora 10 

8. Afișarea rezultatelor interviului 30.05.2022 ora 11 

9. Depunere contestații la proba interviu pana pe 31.05.2022 ora 12 

10. Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

31.05.2022 ora 14 

11. Afișarea rezultatului final al examenului 31.05.2022 ora 15 


