
Spitalul Municipal Urziceni organizează concurs in baza HG 286/2011 pentru ocuparea 

următoarelor funcţii contractuale vacante: 

-  un post de Asistent medical debutant de laborator în cadrul Laboratorului de 

Anatomie Patologica 

Condiţii specifice în vederea participării la concurs: 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau echivalenta in  specialitatea 

de asistent medical de laborator 

- diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 

- Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anual  

- adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR 

-  fără condiţie de vechime     

-  un post de Asistent medical debutant în cadrul Sectiei de Pediatrie 

Condiţii specifice în vederea participării la concurs: 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau echivalenta in  specialitatea 

de asistent medical 

- diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 

- Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anual  

- adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR 

-  fără condiţie de vechime     

Calendar desfăşurare concurs: 

  - 07.04.2020 ora 15.00 – data limită depunere dosar 

  - 14.04.2020 ora 10.00- proba scrisă 

  - 22.04.2020.ora 10.00- proba practică/interviu 

-  un post de Asistent medical principal în cadrul Sectiei de Pediatrie 

Condiţii specifice în vederea participării la concurs: 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă   

- 5 ani vechime ca asistent medical 

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform  Hotărârii Guvernului nr. 97/1997 

privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 

inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale Sanitare 

- examen pentru obţinerea gradului de principal 

- Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anual  

Calendar desfăşurare concurs: 

  - 07.04.2020 ora 15.00 – data limită depunere dosar 

  - 14.04.2020 ora 10.00- proba scrisă 

  - 22.04.2020.ora 10.00- proba practică/interviu 

- un post de registrator medical debutant– pe perioadă nedeterminată în 

cadrul in cadrul CPU 

Condiţii specifice în vederea participării la concurs: 

o  studii medii,  fără condiţie de vechime                                              

Calendar desfăşurare concurs: 

  - 07.04.2020 ora 15.00 – data limită depunere dosar 

  - 15.04.2020 ora 10.00- proba scrisă 

  - 23.04.2020.ora 10.00- proba practică/interviu 

 

 



 

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute în art.3 din HG 286/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. Dosarele de concurs vor conţine documentele 

prevăzute la art.6 din HG. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.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.spitalul-urziceni.ro.Relaţii suplimentare se obţin la tel.0243255375 int 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spitalul-urziceni.ro/

