SPITALUL MUNICIPAL
“DR. GHEORGHE MARINESCU”
TÂRNĂVENI

În vederea înscrierii pentru participarea la concursul organizat pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante de asistenți medicali generaliști:
-1 post de asistent medical generalist la secția Psihiatrie Femei
-1 post de asistent medical generalist la secția Obs.Ginecologie-Sală de
nașteri
-1 post de asistent medical generalist la secția Psihiatrie Bărbați
candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diplomă de
bacalaureat, PL sau SSD sau S) și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția
publică organizatoare a concursului ( certificat membru OAMGMAMR
pentru asistenţi medicali, adeverinţă eliberată de OAMGMAMR pentru
participare la concurs )
d) acte doveditoare care atestă experiență similară în funcţia de asistent
medical generalist de minim 6 luni (contract de voluntariat sau alte acte
doveditoare care atestă experiența similară în funcția de asistent medical
generalist)
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
f) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
h) copia cerificatului de căsătorie ( dacă este cazul)
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În vederea înscrierii pentru participarea la concursul organizat pentru
ocuparea postului vacant de asistent medical de radiologie la Laborator
radiologie și imagistică medicală candidaţii vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diplomă de
bacalaureat, PL de radiologie sau SSD de radiologie sau S de radiologie)
și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitat de autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului (
certificat membru OAMGMAMR pentru asistenţi medicali, adeverinţă
eliberată de OAMGMAMR pentru participare la concurs )
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie,
de minim 1 an în funcția de asistent medical de radiologie
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
f) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
h) copia certificatului de căsătorie( dacă este cazul)
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În vederea înscrierii pentru participarea la concurs pentru ocuparea
posturilor vacante de infirmieri candidaţii vor prezenta un dosar de concurs
care va contine urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor +diploma de
bacalaureat
d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
e) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae.
g) copia certificatului de căsătorie( dacă este cazul)

În vederea înscrierii pentru participarea la concurs pentru ocuparea posturilor
vacante de îngrijitoare de curăţenie candidaţii vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor-școală generală
d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
e) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae.
g) copia certificatului de căsătorie( dacă este cazul)
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În vederea înscrierii pentru participarea la concurs pentru ocuparea
posturilor vacante de asistenți medicali generaliști:
- 1 post de asistent medical generalist la secția Pediatrie,
- 2 posturi de asistenți medicali generaliști la secția Obs. Ginecologie,
- 2 posturi de asistenți medicali generaliști la secția Psihiatrie Bărbați,
candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor( diplomă de
bacalaureat, PL sau SSD sau S) și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția
publică, concursului ( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenţi
medicali, adeverinţă eliberată de OAMGMAMR pentru participare la
concurs )
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie,
de minim 3 ani în funcția de asistent medical generalist
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
f) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
h) certificat de căsătorie( dacă este cazul)
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În vederea înscrierii pentru participarea la concurs pentru ocuparea postului
vacant de zugrav candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va contine
urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste calificarea în meseria de zidar-zugrav
d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
e) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae.
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