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Anunţ 
 

  Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi că Spitalul Municipal de Urgenţă 

„Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 

 

 1) 3 posturi de asistent medical principal cu studii postliceale, pe perioada 

nedeterminată: minim 5 ani vechime ca asistent medical, examen de grad principal. 

  - 1 post asistent medical principal secţia Boli infecţioase; 

   Proba scrisă: 16.02.2015 ora 11.00; Interviu: 19.02.2015 ora 13.00. 

  - 1 post asistent medical principal secţia Pneumologie I; 

   Proba scrisă: 16.02.2015 ora 9.00; Interviu: 19.02.2015 ora 11.30. 

  - 1 post asistent medical principal compartiment Dietetică copii; 

   Proba scrisă: 18.02.2015 ora 9.00; Interviu: 23.02.2015 ora 11.00. 

 2) 4 posturi de asistent medicină generală cu studii postliceale pe perioadă 

nedeterminată: minim 6 luni vechime ca asistent medical. 

  - 1 post asistent medical în secţia Medicină internă; 

    Proba scrisă: 17.02.2015 ora 9.00 Interviu: 20.02.2015 ora 11.00 

  - 1 post asistent medical în Staţia de Sterilizare; 

   Proba scrisă: 17.02.2015 ora 11.00; Interviu: 20.02.2015 ora 13.00 

  - 2 posturi asistent medical la Compartiment Primire Urgente (1 post la 

Pediatrie) 

   Proba scrisă: 19.02.2015 ora 09.30; Interviu: 24.02.2015 ora 09.00 

 3) 2 posturi de asistent medical debutant la secţia A.T.I., cu studii postliceale, 1 

post pe perioadă nedeterminată şi 1 post pe perioadă determinată. 

   Proba scrisă: 20.02.2015 ora 9.00; Interviu: 25.02.2015 ora 9.00. 

 4) 1 post de infirmieră debutantă la Bloc operator: minim şcoală generală. 

   Proba scrisă: 23.02.2015 ora 9.00; Interviu: 26.02.2015 ora 9.00 

 5) 3 posturi de îngrijitor curăţenie: minim şcoală generală. 

  - 2 posturi la Compartiment Primire Urgenţe – Pediatrie;  

   Proba practică: 19.02.2015 ora 8.00; Interviu: 24.02.2015 ora 9.00 

  - 1 post la Compartiment Dietetică copii 

   Proba practică: 18.02.2015 ora 11.30; Interviu: 23.02.2015 ora 

11.00. 

 6) 1 post de instalator sanitar treapta II pe perioadă nedeterminată: minim 6 ani 

vechime în meserie, categoria de calificare 3 sau 4, a doua calificare ca sudor 

constituie un avantaj. 

   Proba scrisă: 24.02.2015 ora 11.30; Proba practică: 27.02.2015 ora 

9.00; Interviu: 04.03.2015 ora 9.00. 

  Codiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG 

nr. 286/2011. 



  Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu 

următoarele acte: 

a) copia actului de identitate; 

b) formularul de înscriere; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

d) copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R.; 

e) copia asigurării malpraxis; 

f) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea in muncă şi, după caz, în specialitate; 

g) cazierul judiciar; 

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

i) CV; 

j) chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs ( 150 lei 

pentru asistente, 100 lei pentru infirmiere, îngrijitoare, instalator 

sanitar)  

  Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele 

originale pentru a fi certificate conform cu originalul. 

  Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii 

până pe data de 06.02.2015 orele 14.00.     

  Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, 

bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt 

afişate la sediul unităţii şi pe www.spital-barlad.ro 

  Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 126. 
 

                                         

 

        DIRECTIUNEA 
 

http://www.spital-barlad.ro/

