
 

 

ANUNT 

In temeiul prevederilor H.G. nr. 286 din 2011 cu modificarile si completarile ulterioare,SPITALUL 

MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI JUDETUL VASLUI- organizeaza la sediul unitatii din str. 1 

Decembrie nr. 40 , concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 

I. Posturi temporar vacante pentru care se organizeaza concurs:   

Asistent medical in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.01.2016-

11.06.2018 

Asistent medical in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.10.2016-

04.07.2018 

Asistent medical in cadrul sectiei chirurgie generala-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 

01.10.2016-01.01.09.2017  

Asistent medical debutant in cadrul sectiei chirurgie generala 1 post norma intreaga perioada determinata 

pentru 01.10.2016-01.09.2018 

Infirmiera in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.10.2016-13.06.2017 

Infirmiera in cadrul sectiei medicina interna cronici-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 

01.10.2016-07.09.2017 

II.Conditii specifice: 

Pentru asistent medical   

-diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta ; 

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

-minim 6 luni vechime in specialitate; 

-cunostinte de lucru pe calculator. 

Pentru asistent medical debutant   

-diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta ; 

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

-cunostinte de lucru pe calculator. 

Pentru infirmiera 

- scoala generala; 

- curs de infirmier organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizati de MMFPS 

-6 luni vechime in specialitate 

III. Concursurile se vor organiza conform calendarului următor: 

Dosarele se depun la sediul administrativ al spitalului in termen de 5 zile lucratoare de la data 

publicarii anuntului (20.09.2016-26.09.2016 ) si trebuie sa contina documentele prevazute la Art. 6 din 

H.G. nr. 286/2011 actualizata . 

Concursurile vor începe din data de: 04.10.2016, ora 10.00 cu proba scrisa si /sau practica ,urmata 

de proba interviu. 
Toate probele concursului se desfasoara la sediul spitalului din Husi str. 1 Decembrie nr. 40 judetul 

Vaslui   

Se pot prezenta la proba urmatoare, candidatii declarati admisi la proba precedenta . 

V. Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs :Tanasila Carmeluta-

referent IA- birou RUNOS telefon 0235/481081 interior 104. 

Anuntul detaliat privind desfasurarea concursurilor si bibliografia sunt afisate la avizierul spitalului si 

pe site-ul spitalmunicipalhusi.ro.  
 
    




