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ANUNT 

 

     SPITALUL DE  PSIHIATRIE  „EFTIMIE DIAMANDESCU” BӐLӐCEANCA,  cu sediul ȋn 

Comuna Cernica,  sat Bălăceanca,  şoseaua Gării, nr.56 , Judeţul Ilfov , organizează  conform 

H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi: 

- Doua  posturi vacante de asistent medical generalist debutant cu studii postliceale si un 

post vacant de asistent medical cu studii postilceale ȋn cadrul Secţei Psihiatrie I   

- Un post vacant de asistent medical generalist debutant cu studii postilceale si un post 

vacant de asistent medical cu studii postliceale ȋn cadrul Secţei Psihiatrie II   

- Un post vacant de asistent medical generalist debutant cu studii postilceale si un post 

vacant de asistent medical cu studii postliceale ȋn cadrul Secţei Psihiatrie III  

Condiţii de ȋnscriere specifice: 

- Diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalenta; 

- Minim 6 luni vechime ca asistent medical pentru posturile de asistent medical  

Conditii de inscriere generale: 

a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul ȋn România; 

b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) Are vârsta minimă regelementată de prevederile legale; 

d) Are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale  eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare 

abilitate; 

f) Ȋndeplineşte condiţii de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului  ori contra autorităţii, de serviciu sau ȋn legatură cu serviciul, care 

ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei ȋn care a intervenit reabilitarea; 

Acte necesare ȋnscrierii la concurs: 

- Cererea de ȋnscriere la concurs adresată managerului spitalului 

- Copia actului de identitate; 

- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului; 

- Copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.M.R vizat pe anul ȋn curs şi copie 

asigurare malpraxis valabilă; 
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- Copia carnetului de muncă sau, după caz adeverinṭele care atestă vechimea ȋn muncă, 

in meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor, ȋn copie; 

- Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

- Adeverinţa  care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

- Curriculum vitae; 

- Chitanţa de plată a taxei de concurs ȋn valoare de 80 lei. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, ȋn clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, ȋn formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

Ȋn cazul ȋn care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, ȋn cazul ȋn care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei 

probe a concursului. 

Actul de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi ȋn original ȋn vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

 Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, 

şoseaua Gării, nr.56 şi se va organiza conform următorului calendar: 

 Termenul limită de depunere a dosarelor: 18.07.2018, ora 16.00; 

 Proba scrisă: 30.07.2018, ora 12.00; 

 Interviu: 01.08.2018, ora 12.00; 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului sau la tel.0213807417/109 - Biroul RUNOS. 
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