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A N U N Ţ  
 
 
 
 

Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu", în conformitate cu prevederile 
H.G.R. nr.: 849/2012,  privind ocuparea posturilor vacantate de personal de specialitate 
medico – sanitar, auxiliar şi de personal de specialitate din compartimentele paraclinice 
medico-sanitare din unităţile sanitare după 01.01.2012 subordonate A.S.S.M.B. precum şi 
a adresei nr. 5816 din 15.10.2012 - aprobarea A.S.S.M.B. privind demararea procedurii 
de organizare a concursurilor/examenelor, scoate la concurs: 

 
- 2 posturi de asistenţi medicali principali generalişti – Secţia Pediatrie. 
- 1 post de asistent medical principal generalist – Ambulatoriu de specialitate; 
- 1 post infirmieră; 
- 1 post îngrijitoare. 
 
Concursul va avea loc la sediul spitalului în data de 21.11.2012, ora 9:00 şi va 

consta în: 
 
1. probă scrisă; 
2. interviu. 

 
Pot participa la concurs persoane care îndeplinesc condiţiile de grad/treaptă 

profesională de specialitate, indiferent de nivelul studiilor (PL, SSD, S). 
 
Dosarul va cuprinde: 
 
- cerere de înscriere la concurs; 
- copie act identitate; 
- copie acte stare civilă; 
- copie Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenţi); 
- copie poliţă de asigurare malpraxis (pentru asistenţi); 
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente 

care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice; 

- adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate; 
- cazierul judiciar; 
- certificate de sănătate format A5 care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare; 



- curriculum vitae; 
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după 

caz, recomandare de la ultimul loc de muncă; 
- taxa încriere concurs: 50 lei. 

 
 
          Dosarele se vor depune la Biroul R.U.N.O.S. al spitalului, până la data de 
09.11.2012, ora 16:00. 
 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei 
de concurs, sau în copii legalizate.  

 
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul 

comisiei de concurs (biroul RUNOS).  
 
Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi continutul dosarului pentru 

concurs se obţin la Biroul R.U.N.O.S. al spitalului. 
 
 Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea “ADMIS” sau 
“RESPINS”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 12.11.2012, ora 
12:00. 
 

 
 
 

MANAGER 
Prof. Dr. DOINA ANCA PLEŞCA 

 
 
 
 
 

	

	

	

	

	
 
 
 
 


