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PUBLICATIE DE CONCURS, 
 

                  Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian „Husi, anunta scoaterea la concurs pentru ocuparea unui post 
vacant temporar (01.08.2014-31.07.2015 (pe perioada de suspendare a contractului titularului postului 
Bolboceanu Daniela pentru CFP ) de  MUNCITOR CALIFICAT-BUCATAR in Blocul Alimentar din 
cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian „Husi  

     Concursul va avea loc la sediul SPITALULUI MUNICIPAL ” DIMITRIE CASTROIAN” HUŞI 
Str.1 Decembrie, nr.40, Huşi, jud. Vaslui, având urmatorul calendar de desfãşurare: 
 

 20.06.2014-18.07.2014 - ora 10.00  - înscrierea candidaţilor la concurs;  
 21.07.2014-22.07.2014 - ora 10.00  - verificarea indeplinirii de cãtre candidaţi a condiţiilor de participare 

la concurs ( selecţia dosarelor); 
 23.07.2014, ora 15.00 - afişarea rezultatului verificãrii dosarelor de înscriere; 
 24.07.2014-25.07.2014 -ora 15.00- depunerea de contestaţii , referitor la verificarea dosarelor; 
 28.07.2014- ora 15.00- soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului contestatiilor; 
 04.08.2014, ora 10.00 – data  probei scrise; 
 05.08.2014, ora 15.00  - afişarea rezultatelor de la proba scrisã; 
 06.08.2014-07.08.2014, ora 10.00 – depunerea contestaţiilor pentru proba scrisã; 
 08.08.2014, ora 12.00 – soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisã şi afişarea rezultatului 

contestatiilor; 
 11.08.2014, ora 10.00 – interviul de selectie, respectiv  dupã caz,  proba practica; 
 12.08.2014, ora 10.00 –  afisarea rezultatelor finale; 
 13.08.2014, ora10.00 – data depunerii contestaţiilor finale; 
 14.08.2014, ora 10.00 - soluţionarea contestaţiilor finale şi afişarea rezultatului contestatiilor finale. 

 
CONDITII DE PARTICIPARE : 

Candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii : 
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) are 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)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; 
    g) nu a fost condamnată 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. 
                           

1. Acte necesare la inscriere: 
    a) cerere de înscriere la concurs adresată  managerului  Spitalulului Municipal « Dimitrie Castroian «  Husi ; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – studii generale/medii si certificat de calificare in 
meseria de bucatar ; 
    d) ) copia carnetului de muncă si o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă de la data de 01.01.2011 ,data 
de la care nu se mai fac inscrisuri in carnetele de munca ; 



    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează (la angajare obligatoriu cazierul judiciar ); 
    f) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical,fizic si  neuro-psihic (adeverinta medicala de la medicul de 
familie si de la Cabinet de Psihiatrie). 
   g) curriculum vitae; 
    Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului : 
-recomandare de la ultimul loc de munca 
-copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale 
-copie certificat de casatorie-daca este cazul 
-chitanta taxei de participare  
-opis al documentelor depuse la dosar 
 

                       2.Copiile documentelor de la punctul (1) se prezinta insotite de documentele in original,pentru 
a  se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii 
legalizate .    
 
Concursul consta dintr-o proba scrisa si /sau proba practica / intervi de selectie  

       Concursul  va avea loc la sediul administrativ al spitalului.  
      
      Taxa de participare 10 lei. 

 
Bibliografia este intocmita de seful biroului AATT , avizata de managerul spitalului  si este pusa la dispozitia 

candidatilor la compartimentul RUNOS . 
 

                       Pentru relatii suplimentare , va puteti adresa la sediul administrativ , compartiment RUNOS, birou 
AATT sau la telefon 0235/481081 , interior 104,105 . 
 
 
                    
 

Afisat astazi 20.06.2014 
MANAGER, 

DR. ROTARU LUCIA 
 
 
 
 
 


