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ANUNT 

  SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA INCADREAZA PERSONAL PE PERIOADA DETERMINATA 

PENTRU PERIOADA STARII DE ALERTA SI 30 DE ZILE DUPA FINALIZAREA ACESTEIA  , IN BAZA  ART.27 DIN 

LEGEA NR.55/2020, ASTFEL: 

-1 post asistent medical generalist – Dispensar TBC BABADAG; 

CONDITII MINIME :  

 diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare 

conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, 

promotiile 19761994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare in specialitatea asistent medical 

generalist 

Certificat de membru OAMGMAMR si adeverinta de participare la concurs eliberata de OAMGMAMR 

Conditii de inscriere a candidatilor: 

au domiciliul stabil in Romania; nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala; sunt apti din punct de 

vedere medical(fizic si neuropsihic); nu au varsta de pensionare –pana la sfarsitul anului. Criteriile specifice, pentru 

candidatii care doresc sa participe la concursul pentru ocuparea unor functii, se regasesc in Ordinul nr.1470/2011 

pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului 

contractual sin unitatile publice din sectorul sanitar. 

DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE :

DOSAR CU SINA (din carton) 

CERERE DE ANGAJARE; 

RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA (daca este cazul); 

ACTE DE STARE CIVILA ( carte de identitate,certificat de casatorie,certificat de nastere) 

DIPLOMA DE STUDII (alte acte de studii);  

CV; 

CAZIER JUDICIAR; 

CARTE DE MUNCA  SI/SAU ADEVERINTE CARE SA ATESTE VECHIMEA IN MUNCA(tip carte de munca); 

ADEVERINTE MEDICALE de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog  apt pentru meseria 

pentru care s-a inscris

ACTE PREVAZUTE IN “CONDITII” pentru fiecare post  

ATENTIE 
Actele depuse in dosar nu se mai restituie.  

Toate actele vor fi depuse in xerocopii si vor fi insotite de originale pentru conformitate, pana pe data de 

10.05.2021, ora 15.00. 

Afisarea selectarii dosarelor 11.05.2021. 

In cazul depunerii unui numar mai mare de cereri decat numarul de locuri, selectarea candidatilor va fi 

facuta in baza unui examen oral, in data de 12.05.2021  ora 10.00,  la sediul administrativ din strada 

Biruintei nr.3, Tulcea.

Pentru protectia datelor cu caracter personal, spitalul va afisa doar initialele numelui , prenumelui si a 

numarului cererii de angajare primit la depunerea dosarului. 


