
 

PUBLICAŢIE CONCURS 
Spitalul Municipal de  Urgenţa Moineşti  

anunţă 

scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante: 
 

  1 post psiholog practicant  în cadrul Statiei de Hemodializă - contract de muncă perioadă nedeterminată 

 1 post kinetoterapeut  în cadrul Secţiei A.T.I. - contract de muncă perioadă nedeterminată 
 

 

Condiţii specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii: 

               Pentru postul de Psiholog practicant : -  diplomă de licenţă în specialitate;   

                                         -  1 an vechime ca psiholog stagiar; 

                                        -  atestat  de libera practica in specialitatea  psihologie clinica; 

               Pentru postul de Kinetoterapeut :      -  diplomă de licenţă în specialitate;   

                                       -  6 luni vechime in specialitate; 

                                       

 

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal de Urgenta Moineşti până la data de 

19.10.2012, ora 10,00,  iar concursul va avea loc în data de 20.11.2012, ora 10,00 . 

 

1. Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele 

documente: 

 formularul de înscriere;   

 copia actului de identitate; 

 copia certificatului de nastere; 

 copia certificatului de casatorie, daca este cazul; 

 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 

specialitate; 

 cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 

incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

 adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,  din care să rezulte că nu figurează 

ca fiind în evidenţă cu afecţiuni cronice si tulburari neuropsihice, eliberata cu cel mult 6 luni anterior 

derularii concursului; 

 copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la 

ultimul loc de muncă ;  

 copia avizului de libera practica ; 

 curriculum vitae; 

 taxă de înscriere la concurs - 100 lei (se achita la casieria spitalului) 

2. Copiile de pe actele prevăzute la pct. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

3. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul 

instituţiei , la data de 23.10.2012, ora 12. 

4. În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere candidaţii respinşi au 

dreptul să depună contestaţie. 

5. Rezultatul contestaţiei se comunică candidaţilor pe data de 25.10.2012 , ora 12. 

6. Relaţii suplimentare şi alte menţiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziţie la sediul 

unităţii sau la telefon 0234/362520 int. 151- Serv. R.U.N.O.S (persoana de contact ec. Belciu Lacramioara). 

7. Procedura de desfăşurare a concursului este în conformitate cu prevederile Hotărârii Nr. 286 din 23 martie 

2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

 

CONDUCEREA 


