
 

 

 

 

 

A N U N Ț 
 

 

     Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează în perioada 03 - 06 septembrie  2013 

concurs pentru ocuparea unui post vacant de psiholog la Secția clinică obstetrică - 

ginecologie. 

 

      Condiţii de participare: 

- diplomă de licență în specialitate, 

- masterat în consiliere și psihoterapie. 

                Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele : 

- cerere de înscriere la concurs adresată managerului Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş. Cererea de înscriere se pune la dispoziţia  candidaţilor 

prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului Clinic Judeţean 

Mureş, Birou resurse umane. 

- copia actului de identitate precum şi originalul actului de identitate, în 

vederea verificării conformităţii copiei cu acesta, 

- copia diplomei de licență precum şi originalul, în vederea verificării 

conformităţii copiei cu aceasta, 

- copia diplomei de master în consiliere și psihoterapie, precum și 

originalul, în vederea  verificării conformității copiei cu aceasta, 

- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o 

adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează.  Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus 

la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului. 

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul 

de familie al candidatului sau de către medicul specialist de medicina 

muncii. Adeverinţa medicală trebuie să conţină, în clar: numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătăţii. 

- curriculum vitae. 

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ 
Târgu-Mureş, Str.Bernády György Nr.6 cod 540072 

Tel: 0265 230000; Fax: 0265 230001; 
 E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro 

 

 



 

 

Candidații pot depune  dosarele de concurs în termen de 10 zile  lucrătoare de 

la data afișării anunțului, respectiv până în data de 02.08.2013, la Secretariatul comisiei de 

concurs ( Biroul resurse umane, str. Bernady Gyorgy nr.6,  etaj I, camera 22).  

  Metodologia privind procedura de desfăşurare a concursului, tematica şi 

bibliografia de concurs sunt afişate la sediul unităţii (str.Bernady Gyorgy nr.6) precum şi 

pe site-ul www.spitaljudeteanmures.ro la rubrica Noutăţi. 

 

Relaţii suplimentare la telefon 0771-786265. 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER, 

Dr.Konrad Judith 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spitaljudeteanmures.ro/

