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SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA
scoate la
CONCURS
in conformitate cu prevederile HOTARARII GUVERNULUI nr.
286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
urmatoarele posturi :

1. 1 post de infirmiera - sectii de adulti ( perioda determinta )
2. 1 post spalatoreasa – spalatorie ( perioda determinata )

Pentru a participa la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii :
a) Indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii
profesiei in Romania;
b) Are varsta de minimum 18 ani impliniti;
c) Are capacitatea deplina de exercitiu;
d) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care
candideaza,atestata de medicul de familia;
e) Indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
f) Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in
legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a
unor fapte de coruptie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei vacante pentru care candideaza,cu exceptia in care a intervenit
reabilitarea;
Concursul vor avea loc in ziua de 5 .IV .2017 la la sediul Spitalului
din str. R.S.Campiniu nr.21.
Dosarul de inscriere se va depune la secretarul comisiei de concurs ,
cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului si va
contine :

a) cerere de inscriere ;
b) copie de pe actul de identitate ;
c) copie de pe diploma de studii si a certificatului de absolvire a
cursului de infirmiera ( pentru postul de infirmiera);
d) curriculum vitae ;
e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in
specialitatea studiilor , dupa caz ;
f) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale sau, dupa caz,
recomandarea de la ultimul loc de munca;
g) declaratie pe proprie raspundere ca nu este urmarit penal si nu are
cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa ;
h) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de
participare la concurs ;
i) adeverinta din care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ;
j) cazierul judiciar ;
k) taxa concurs - 50 lei
Copiile de pe acte se prezinta insotite de documentele originale , care
se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul
comisiei de concurs,sau copii legalizate.
Dosarele de inscriere se depun la secretarul comisiei de concurs cu cel
putin 5 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului , respectiv
pana la data de 28.III.2017, inclusiv.
Candidatii a caror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie
in cel mult 24 ore de la data comunicarii rezultatului verificarii.
Contestatia se solutioneaza in termean de 24 ore de la data depunerii de
catre comisia de solutionare a contestatiilor.
Concursul consta dintr-o proba scrisa ;
Bibliografia se gaseste pe site-ul ( spitaltbcbraila@yahoo.com )
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
Relatii suplimentare– telefon 023913665 interior 105.
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