
SPITALUL MUNICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” 

735100 str. 1 Decembrie 40 , Hu
TEL/FAX.0235.481081/

Operator de date cu caracter personal 

  La anunțul  publicat pentru ocuparea  postului vacant de muncitor calificat tr. III
loc de 
 II.Conditii specifice: 
-şcoală generală/studii medii 
- Diploma/Certificat de calificare în meseria de bucătar
 

Se va citi corect:  
II.Conditii specifice: 
-școală general 
-certificat de calificare în meseria de bucătar
-minim 3 ani vechime în meserie

 

NICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” 
HUȘI 

735100 str. 1 Decembrie 40 , Huși jud. Vaslui 
TEL/FAX.0235.481081/480003/0740.004799 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr.10766

 
 

 ERATĂ 
țul  publicat pentru ocuparea  postului vacant de muncitor calificat tr. III

de calificare în meseria de bucătar 

certificat de calificare în meseria de bucătar 
minim 3 ani vechime în meserie 

Birou RUNOS,
Gavrilescu Camelia

 
nregistrat la ANSPDCP cu nr.10766  

țul  publicat pentru ocuparea  postului vacant de muncitor calificat tr. III-bucătar, în 

Birou RUNOS, 
Gavrilescu Camelia 



 
 
 

ANUNŢ 
În temeiul prevederilor H.G. nr. 286 din 2011 cu modificările şi completările ulterioare, 
SPITALUL MUNICIPAL”DIMITRIE CASTROIAN”HUŞI JUDEȚUL VASLUI 
organizează,la sediul unităţii din str. 1 Decembrie nr. 40 concurs pentru ocuparea : 
 -1 post vacant cu  normă întreagă perioadă nedeterminată infirmieră în secția Medicină 
Internă 
-1 post vacant cu  normă întreagă perioadă nedeterminată de muncitor calificat tr III 
bucătar în Blocul alimentar 
II.Condiţii specifice: 
Pentru infirmieră 
-şcoală generală 
- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România,sau 
- curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare 
Pentru muncitor calificat tr III bucătar 
-școală general 
-certificat de calificare în meseria de bucătar 
-minim 3 ani vechime în meserie 
III. Probele stabilite pentru concurs: 
Dosarele se depun la sediul administrativ al spitalului în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului respectiv perioada 16.09.2021-29.09.2021- şi trebuie să conţină 
documentele prevăzute la Art. 6  din H.G. nr. 286/2011 actualizată . 
Concursurile  încep  în data de: 08.10.2021, ora 10.00  şi constau  într-o  probă scrisă şi /sau 
practică , urmată de proba interviu. 
Toate probele concursurilor se vor desfăşura  la sediul spitalului din Huşi str. 1 Decembrie nr. 
40 judeţul Vaslui   
Se pot prezenta la proba următoare, candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă . 
V. Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs :Tănăsilă 
Carmeluța- birou RUNOS  ,telefon 0235/481081 interior 104. 
Anunţurile detaliate privind desfăşurarea concursurilor si bibliografia sunt afişate la avizierul 
spitalului şi pe site-ul spitalului spitalmunicipalhuşi.ro.  
 
 

ANEXA 
La anunțul de concurs 

Aparținând Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Huși 
 Subsemnata Gavrilescu Camelia în calitate de șef birou RUNOS  ,declar pe proprie 
răspundere că textul anunțului din data de 15.09.2021  contine 1881 caractere,cu spații,conform 
raportului de mai jos : 
 

 
 
 

10.09.2021      Semnatura, 
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	anunt MO+anexa



