PUBLICAłIE CONCURS
Spitalul Mun. Urg. Moineşti anunŃă scoaterea la concurs a
următoarelor posturi :
• 1 post asistenta medicala, Sectia A.T.I. - contract de
munca perioada nedeterminata
• 1 post asistenta medicala, Compartiment Psihiatrie contract de munca perioada nedeterminata
• 1 post asistenta medicala, Compartiment Neonatologie contract de munca perioada nedeterminata
• 1 post asistenta de farmacie, Farmacie cu circuit inchis contract de munca perioada nedeterminata
Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal de Urgenta Moineşti până
la data de 22.10.2010, ora 10,00, iar concursul va avea loc în data de 27.10.2010, ora 10,00 .















1. Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:
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 adeverinŃă care să ateste vechimea în muncă şi,
după caz, în specialitate;
cazierul judiciar;
adeverinŃa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, din care să rezulte că nu
figurează ca fiind în evidenŃă cu afecŃiuni cronice si tulburari neuropsihice.
copia fişei de evaluare a performanŃelor profesionale individuale sau, după caz,
recomandarea de la ultimul loc de muncă (pentru candidaŃii care nu au profesat,
recomandare din partea instituŃiei de învăŃământ unde au absolvit studiile de specialitate);
copia certificatului de membru O.A.M.M.R. valabil
curriculum vitae;
taxă de înscriere la concurs - 30 lei (se achita la caseria spitalului)

2. Copiile de pe actele prevăzute la pct. (1) se prezintă însoŃite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau
în copii legalizate.
3. Formularul de înscriere se pune la dispoziŃia candidaŃilor prin secretariatul comisiei de
concurs si pe site-ul unitatii www.spitalmoinesti.ro
4. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menŃiunea "admis" sau
"respins", la sediul instituŃiei , la data de 22.10.2010, ora 1200.
5. În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere
candidaŃii respinşi au dreptul să depună contestaŃie, respectiv pana la data de 25.10.2010, ora 12.
6. Rezultatul contestaŃiei se comunică candidaŃilor pe data de 26.10.2010 , ora 1200.
7. Procedura de desfasurare a concursului este in conformitate cu prevederile Capitolelor
III, IV, V din Hotararea HOTĂRÂRE
Nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea
posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanŃelor
profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.
8. Metodologia de concurs, bibliografia si alte informatii referitoare la concurs pot fi
solicitate la SERV. R.U.N.O.S tel 0234/362520 – 151.
CONDUCEREA

