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SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI  organizeaza ,  in conformitate 

cu H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 , concurs pentru ocuparea urmatorului post 

vacant pe perioada nedeterminata  :   

 

- 1 post de asistent medical generalist debutant cu PL 
 
  

Concursul va avea trei etape successive dupa cum urmeaza :  

1. Selecţia dosarelor de înscriere la sediul spitalului - 27.02.2014, ora 15,00;  

2. Proba scrisă la sediul spitalului  -  21.03.2014 , ora 12.30 

3. Proba practica la sediul spitalului -  25.03.2014 , ora 10. 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la biroul Personal pana pe data 

de 24.02.2014 orele 15.00.  

Relaţii privind condiţiile de participare la concurs , bibliografia  , tematica şi  

documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs se obţin de la biroul 

Personal  , telefon 0235426088 int. 113 , persoana de contact ec. Carp Paulina si de 

pe site-ul unitatii  www.spitalulmurgeni.ro 
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Conditii generale si specifice necesare pentru ocuparea postului . 
 

Conditii generale  
 
    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. 
 

Conditii specifice  
 
a) absolvent al scolii sanitare postliceale ;  
b) certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, vizat la zi, original si copie;  
 

Dosarul de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele 
acte: 

 
a)  copia actului de identitate;  
b)  formularul de inscriere;  
c)  copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor  specializari;  
d)  copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R.;  
e)  copia asigurarii malpraxis;  
f)  copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste  vechimea in munca ; 
g)  cazierul judiciar;  
h)  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;  
i)  CV;  
j) chitanta de plata a taxei de concurs, de 100 lei.  

 
Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale 

pentru a fi certificate conform cu originalul.  
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