
 

 

ANUNT  

 

 

Spitalul de Psihiatrie „ Sf. Pantelimon” cu sediul in localitatea Braila , Calea 
Calarasilor, nr 59, judetul Braila organizeazã concurs conform H.G. nr.286/2011, 

pentru ocuparea unui post contractual vacant de Sef Birou Aprovizionare-

Transporturi. 
 La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ 

urmatoarele conditii: 

 Conditiile generale : 

    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
    d) au capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 

sanitare abilitate; 
    f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 

unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 

funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 Conditiile specifice  : 

- nivelul studiilor: studii superioare de lunga durata in profil tehnic 

- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: min. 6 ani si 6 luni 
- minim 2 ani vechime in functii de conducere in specialitatea Biroului 

 

 In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile lucratoare de la data 

publicarii anuntului respectiv pina la data de 08.05.2017 ora 12.00, candidatii depun la 
secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va contine in mod 

obligatoriu:  

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei  
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

   c) copie dupa certificatul de nastere si copie dupa certificatul de casatorie , 

daca este cazul; 
    d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ; 

  e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

    f) cazierul judiciar ; 



    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 

eliberată cu cel mult 1 luna anterior derulării concursului de către medicul de familie 
al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

    h) curriculum vitae; 

    i) recomandare de la ultimul loc de munca 

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătăţii. 

     Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

Concursul se va desfasura  astfel:  

Proba scrisă: data de 16.05.2017, ora 10, la sediul institutiei. 

Proba de interviu: data de 18.05.2017, ora 10, la sediul institutiei. 
 

Rezultatele privind selectia dosarelor de concurs  vor fi afisate la sediul 

spitalului in  data de 10.05.2017, ora 12. Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul  
studierii dosarelor , pina la data de 11.05.2017 ora 12. Rezultatul contestatiilor va fi 

afisat la sediul spitalului in data de 12.05.2017 ora 12. 

 

Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul spitalului , Biroul RUNOS 

telefon 0239694200 int. 506       

 

 

MANAGER, 

EC. CRITA BOGDAN MARIAN 

 


