
 

 

 

 

PUBLICATIE DE CONCURS, 

                    Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian „ Husi, anunta scoaterea la concurs pentru ocuparea 

a  4 posturi  vacante /temporar de  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL si 1 post ASISTENT 

MEDICAL PL in cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian „Husi   dupa cum urmeaza:  

                                            - 2 posturi –asistent medical pr. PL –compartiment Pediatrie 

                              -1 post –asistent medical pr. PL -  sectia Obstetrica Ginecologie 

                                           - 1 post –asistent medical pr.PL- sectia Chirurgie Generala 

                                           - 1 post –asistent medical PL – in CPU 

                    Inscrierile se fac la biroul resurse umane in perioada  29.09.2015- 13.10.2015 

CONDITII DE PARTICIPARE : 

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care 

îndeplineşte următoarele condiţii: 

    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 minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 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 condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

ori 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. 

II.Conditii specifice: 

    Pentru asistent medical pr.PL: 

- diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta ; 

- examen de grad principal absolvit; 

- sa detina certificat de libera practica  OAMGMAMR vizat pe anul in curs; 

  Pentru asistent medical PL: 

- diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta ; 

- sa detina certificat de libera practica  OAMGMAMR vizat pe anul in curs; 

- 6 luni vechime in specialitate; 

 

                          1. Acte necesare la inscriere: 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 

documente: 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată  managerului  Spitalulului Municipal « Dimitrie Castroian «  

Husi ; 

    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 acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice . 

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul si  după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea de la data de 01.01.2011 si pana in prezent ; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 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. 

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

    În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 

a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului. 

    Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

selectia dosarelor- 14.10.2015 ora 14.00. 

proba scrisa –16.10.2015 ora 10.00  

proba interviu -.21.2015 ora 10.00      

   

 

      Taxa de participare 50 lei. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Lucretia Titirca -Urgente medico chirurgicale ; 

 Tehnica ingrijirii bolnavului- Lucretia Titirca 

 

 

 

                                      Pentru relatii suplimentare , va puteti adresa la sediul administrativ , biroul de  

Resurse Umane, sau la telefon 0235/481081 , interior 104. 

                   

 

 

MANAGER, 

DR. ROTARU LUCIA 
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