
 

                  CALENDAR DESFASURARE CONCURS  

    PENTRU URMATOARELE FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE 

  

1. Asistent medical principal generalist (PL) –sef pentru Sectia exterioara Psihiatrie 

I Sipote-cronici de lunga durata – 1 post –perioada nedeterminata 

2. Asistent medical principal generalist(PL) sef pentru Sectia exterioara psihiatrie 

cronici II Barnova (Ingrijiri paliative)- 1 post -  perioada nedeterminata 

3. Asistent medical principal generalist(S) sef pentru Sectia psihiatrie IX cronici- 

perioada nedeterminata 

4. Muncitor calificat IV – instalator sanitar – 1 post- perioada nedeterminata 

5. Infirmiera –Institut centru – 5 posturi- perioada nedeterminata 

6. Consilier juridic IA – 1 post –perioada determinata  

 

Concursul se va desfăşura astfel:   

PENTRU CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL SEF: 

- Proba scrisă în data de     25.01.2017,  ora 08,30,  

- Proba interviu în data de 30.01.2016,  ora 08,30 . 

 

 



        PENTRU CONCURSUL DE MUNCITOR IV, INFIRMIERE SI CONSILIER JURIDIC IA:  

 

- Proba scrisă în data de     25.01.2017,  ora 11,00,  

- Proba interviu în data de 30.01.2016,  ora 11,00 . 

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se va desfăsura dupa 

următorul calendar: 

�  

     17 .01.2017 ora 15.00 data limită depunere dosare de inscriere; 

           18.01.2017 ora 14.00 rezultate selectie dosare de înscriere; 

� 19.01.2017 ora 14.00 data limită depunere  contestaţii dosare de 

inscriere; 

� 20.01.2017 ora 12.00 rezultate contestaţi  selecţie dosare de 

înscriere 

� 25.01.2017 ora 10.00 proba scrisă; 

� 25.01.2017 ora 15.00 rezultate proba scrisă; 

� 26.01.2017 ora 15.00 data limită depunere   contestaţii proba 

scrisă 

� 27.01.2017 ora 14.00 rezultate contestaţii proba  scrisă 

� 30.01.2017 ora 10.00 proba  interviu;  

� 31.01.2017 ora 12.00 rezultate interviu; 

� 01.02.2017 ora 12.00 data limită depunere  contestaţii  interviu 

� 02.02.2017 ora 12.00 rezultate contestatii 

� 03.02.2017 ora 10.00 rezultate finale  

 
� Dosarul de concurs va conţine obligatoriu urmatoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, 
potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializari, copiile care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 



d) copia carnetului de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea 
in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau declarative pe propria raspundere ca nu are 
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care 
candideaza; 

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, 
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de 
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ; 

g) curriculum vitae; 
• Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, in clar, 

numărul,data, numele emiţătorului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

• In cazul documentului prevazut la litera e), candidatul declarat 
admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declarative 
pe propria raspundere că nu are antecedente penale, are obligatia 
de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai tarziu pana la data desfasurării primei probe a concursului  

• Actele prevazute la litera b), c), si d) vor fi prezentate în original în 
vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

�     Înscrierea la concurs/examen se face respectând criteriile de studii si vechime 
prevazute in Ordinul M.S.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 
organizarea şi promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului 
contractual din unitaţile sanitare publice din sectorul sanitar. 

�    Înscrierea candidatilor şi depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 15 
zile de la publicarea in Monitorul Oficial-partea a III, la sediul Institutului de 
psihiatrie”Socola” Iasi,soseaua Bucium nr.36, luni - joi intre orele 8 – 15 , vineri 
între orele 8 -12, la Serviciul R.U.N.O.S. telefon 0374770477,interior 301;303 . 

�    Relaţii suplimentare pe site-ul Institutului de Psihiatrie ‘Socola’ Iasi 
www.socola.eu si pe portalul posturi.gov.ro. 

 

 

                                    MANAGER, 

                        DR.OVIDIU GABRIEL OPRISANU 

 

 


