
ANUNT 

 

 Spitalul Sovata –Niraj organizeaza in data de 24.03.2021 concurs pentru ocuparea urmatoarelor 

posturi: 

1. infirmier pe perioada nedeterminata 

2. ingrijitor pe perioada nedeterminata 
 

CONDITII GENERALE 

-indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania 

-are varsta de minim18 ani impliniti 

-are capacitatea deplina de exercitiu 

-are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata de medicul de familie 

sau medicul de specialitate medicina muncii 

-indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant 

-indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant 

-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 sau a unor 

fapte de coruptie sau unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea 

functiei vacante pentru care candideaza,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

 

CONDITII SPECIFICE 

1.infirmier 

-studii medii 

-diploma de studii in domeniul sanitar (curs de infirmier) 

-nu necesita vechime  

  

Dosarul de concurs  va contine urmatoarele documente: 



- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii 

- Copia actului de identitate  

- Copia documentelor care atesta  nivelul studiilor  

- Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 

care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza 

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului 

sau de catre unitatile sanitare abilitate 

- Curriculum vitae 
CONDITII SPECIFICE 

2.ingrijitor 

-scoala generala 

-nu necesita vechime 

 Dosarul de concurs  va contine urmatoarele documente: 

- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii 

- Copia actului de identitate  

- Copia documentelor care atesta  nivelul studiilor  

- Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 

care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza 

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului 

sau de catre unitatile sanitare abilitate 

- Curriculum vitae 

-  
 Concursul va consta dintr-o proba scrisa si interviu. 

Calendarul  de desfasurare a concursului: 

-depunerea dosarelor  pana in 16.03.2021   ora 14. 

-afisarea rezultatului selectarii dosarului 17.03.2021  ora 14. 

-proba scrisa 24.03.2021 ora 10 

-interviu 24.03.2021 ora 11 

-contestatii pana in 25.03.2021 ora 12 

-afisarea rezultatelor  25.03.2021 ora 13. 

 



 Informatii la tel: 0265/570933 

 Bibliografia  si tematica este afisata la sediul Spitalului. 
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Dr. Tar Irma Gabriella 

 


