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Nr. 10473 din 10.10.2019 

A N U N T 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENT-A BISTRITA organizeaza concurs, rn data de 
29.10.2019, pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post de asistent 
medical generalist (PL,SSD,S) la Sectia recuperare, medicina fizica �i 
balneologie (exclusiv pentru persoanele cu handicap, conform art. 78 alin.(6) din 
Legea nr.448/2006), pana la intoarcerea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni 

Concursul se va desfa§ura rn conformitate cu H.G. nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale 
�i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice 9i cu 
prevederile art.78 alin.(2) si alin.(6) din Legea nr. 448/2006 privind protectia �i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Pana la data de 21.10.2019 ora 13,00, candidati de pun la Comp. resurse 
umane din str.Aleea Basmului nr. 2 Bistrita dosarul de concurs, care va contine in 
mod obligatoriu: 

• Formularul de inscriere;
• Copia actului de identitate;
• Curriculum Vitae;
• Copia diplomei de absolvire /certificatului/adeverin\ei de studii de specialitate

si foaia matricola;
• Copia certificatului de membru OAMGMAMR
• Certificat de sanatate fizica 9i psihica (in termen de valabilitate) - model

OAMGMAMR

• Adeverinta de participare la concurs de la OAMGMAMR;
• Adeverinta care sa ateste starea de sanatate;
• Copia certificatului de incadrare in grad de handicap;
• Adeverinta medicala de la medicul de medicina muncii din cadrul

Ambulatoriului integrat spitalului,
• Cazier judiciar;
• Documente care atesta vechimea in munca (copie carte de munca, adeverinta

angajator, raport REVISAL, etc)
• Facultativ, recomandare sau copia fisei de evaluare a performantei

profesionale individuale de la un loc de munca;
• Alte acte relevante.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitate la depunerea dosarului, sau in copii 
legalizate. 

Formularul de inscriere la concurs se pune la dispozitie de catre Comp. 
resurse umane al Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita care asigura si secretariatul 
comisiei de concurs. 
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