
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENłĂ  MOINEŞTI 
 

Organizează concurs în data de 16.12.2010 , ora, 9,00 
 pentru ocuparea funcŃiei de  DIRECTOR MEDICAL 

 
 

Concursul de selecŃie se va desfăşura la sediul unităŃii din Municipiul Moineşti, strada Zorilor nr.1, 
judeŃul Bacău. 

La concurs se pot înscrie candidaŃii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice 
conform OMSP nr.284/2007, cu modificarile şi completările ulterioare. 

Dosarele se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la apariŃia acestui anunŃ, respectiv până la data 
de 07.12.2010, ora 15,00. 

 
1. Criterii specifice: 

o sunt absolvenŃi de învaŃământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenŃă sau echivalentă în 
profil medicină; 

o sunt confirmaŃi ca medic specialist sau primar; 
o au cel puŃin 2 ani ca medic specialist sau au competenŃă/atestat în managementul serviciilor de 

sănătate ori sunt absolvenŃi ai cursului de management spitalicesc. 
 

2. Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele acte: 
 
o cererea de înscriere; 
o copie de pe actul de identitate; 
o copie legalizată de pe diploma de licenŃă sau de absolvire, după caz; 
o curriculum vitae; 
o adeverinŃa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; 
o cazierul judiciar; 
o copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, 

competenŃe/atestate ; 
o declaraŃia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinŃă că a început urmărirea 

penală asupra sa; 
o declaraŃia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 
o adeverinŃa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
o proiectul/lucrarea de specialitate. 
o chitanŃă de plată a sumei de 100 lei pentru participarea la concurs ( se va achita la casieria 

spitalului). 
 

RelaŃii suplimentare, bibliografia şi alte menŃiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la 
dispoziŃie la sediul unităŃii sau la telefon nr.0234/362520 int.151, cât şi pe site-ul www.spitalmoinesti.ro. 

 
 

 
 

CONDUCEREA 
 
 
 
 



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENłĂ  MOINEŞTI 
 

Organizează concurs în data de 14.12.2010 , ora, 9,00 
 pentru ocuparea funcŃiei de DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL  

 
 
Concursul de selecŃie se va desfăşura la sediul unităŃii din Municipiul Moineşti, strada Zorilor nr.1, 

judeŃul Bacău. 
La concurs se pot înscrie candidaŃii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice 

conform OMSP nr.284/2007, cu modificarile şi completările ulterioare. 
Dosarele se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la apariŃia acestui anunŃ, respectiv până la data 

de 07.12.2010, ora 15,00. 
 
1.Criterii specifice: 

o sunt absolvenŃi de învaŃământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenŃă sau echivalentă în 
profil economic; 

o au cel puŃin 2 ani vechime în specialitatea studiilor. 
 

2.Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele acte: 
 
o cererea de înscriere; 
o copie de pe actul de identitate; 
o copie legalizată de pe diploma de licenŃă sau de absolvire, după caz; 
o curriculum vitae; 
o adeverinŃa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; 
o cazierul judiciar; 
o copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, 

competenŃe/atestate ; 
o declaraŃia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinŃă că a început urmărirea 

penală asupra sa; 
o declaraŃia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 
o adeverinŃa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
o proiectul/lucrarea de specialitate. 
o chitanŃă de plată a sumei de 100 lei pentru participarea la concurs ( se va achita la casieria 

spitalului). 
 

RelaŃii suplimentare, bibliografia şi alte menŃiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la 
dispoziŃie la sediul unităŃii sau la telefon nr.0234/362520 int.151, cât şi pe site-ul www.spitalmoinesti.ro. 

 
 

 
 

              
           CONDUCEREA 

 



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENłĂ  MOINEŞTI 
 

Organizează concurs în data de 15.12.2010,  ora, 9,00 
 pentru ocuparea funcŃiei de DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI  

 
Concursul de selecŃie se va desfăşura la sediul unităŃii din Municipiul Moineşti, strada Zorilor nr.1, 

judeŃul Bacău. 
La concurs se pot înscrie candidaŃii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice 

conform OMSP nr.284/2007, cu modificarile şi completările ulterioare. 
Dosarele se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la apariŃia acestui anunŃ, respectiv până la data 

de 07.12.2010, ora 15,00. 
 
1.Criterii specifice: 

o sunt absolvenŃi de învaŃământ postliceal sanitar, cu diplomă de absolvire sau de învăŃământ 
universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenŃă/absolvire sau echivalentă în domeniul 
medical; 

o sunt asistenŃi medicali principali; 
o au cel puŃin 2 ani vechime ca asistent medical principal. 

 
2.Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele acte: 

 
o cererea de înscriere; 
o copie de pe actul de identitate; 
o copie legalizată de pe diploma de licenŃă sau de absolvire, după caz; 
o curriculum vitae; 
o adeverinŃa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; 
o cazierul judiciar; 
o copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, 

competenŃe/atestate ; 
o declaraŃia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinŃă că a început urmărirea 

penală asupra sa; 
o declaraŃia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 
o adeverinŃa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
o proiectul/lucrarea de specialitate. 
o chitanŃă de plată a sumei de 100 lei pentru participarea la concurs ( se va achita la casieria 

spitalului). 
 

RelaŃii suplimentare, bibliografia şi alte menŃiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la 
dispoziŃie la sediul unităŃii sau la telefon nr.0234/362520 int.151, cât şi pe site-ul www.spitalmoinesti.ro. 

 
 

 
 

CONDUCEREA 
 

 
 


