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ANUNŢ 

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE „SOCOLA” cu sediul în localitatea IAŞI,  

şos. Bucium, nr.36, judeţul IAŞI  organizeazã concurs: 

- pentru ocuparea  pe perioada nedeterminata a funcţiiilor contractuale 

vacante, de: 

Numele funcţiei: 

-Asistent medical principal generalist(PL)- sef pentru sectia exterioara 

psihiatrie I Sipote – cronici de lunga durata   

  Numar posturi: 1post; 

-Asistent medical principal generalist(PL) sef pentru sectia exterioara 

psihiatrie cronici II Barnova(ingrijiri paliative) 

  Numar posturi: 1 post; 

- Asistent medical principal generalist(S) sef sectia psihiatrie IX cronici 

 Numar posturi: 1 – post; 

-Muncitor calificat IV –instalator sanitar –Institut centru  

 Numar posturi: 1 – post 

-Infirmiera – Institut centru 

 Numar posturi: 5 – posturi 

- pentru ocuparea  pe perioada determinata a funcţiei contractuale vacante, 

de: 

- Consilier juridic IA – 1 post 

, conform HG 286/2011. 

 

 



Concursul se va desfăşura astfel:   

- Proba scrisă în data de      25.01.2017,  ora 10,00,  

- Proba interviu în data de  30.01.2017,  ora 10,00 . 

Pentru participarea la concursul de infirmiera candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

-certificat de absolvire/diploma de absolvire scoala generala; 

-curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei 

si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii –Directia Generala Resurse 

Umane  si certificare , sau 

-curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor 

si Asistentilor Medicali din Romania. 

-vechime  in munca 6 luni. 

Pentru participarea la concursul de asistent medical principal 

generalist(PL) sef   candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii 

postliceale prin echivalare, conform HG nr.797/1997,  

-sunt asistenti medicali principali 

-5 ani vechime in functia de  asistent medical . 

Pentru participarea la concursul de asistent medical principal 

generalist(S) sef  candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

-  diploma de licenta in domeniul medical 

-3 ani vechime in functia de asistent medical(S) 

- sunt asistenti medicali principali 

Pentru participarea la concursul de consilier juridic IA candidaţii 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- studii superioare de specialitate  lunga durata, absolvite cu diploma de 

licenta; 



- vechime in specialitatea studiilor – minim 6 ani si 6 luni. 

Pentru participarea la concursul de muncitor IV instalator sanitar 

candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

-categoria de calificare I. 

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 

15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-

a la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi . 

Relaţii suplimentare la sediul: Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi 

persoană de contact: Prepelita Corneliu- telefon: 0374770477 ,int.301;fax: 

0232-230990, E-mail : secretariat@socola.eu. 
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