CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ OSLOBENI
OSLOBENI, com.BODESTI, tel./fax 0233 243142
E-mail: ciaoslobeni2013@yahoo.com

ANUNŢ
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ OŞLOBENI , scoate la concurs pe data
de 03.06.2016, ORA 10,00 , în cadrul compartimentului de îngrijire şi asistenţă ,
următoarele posturi vacante :
I.
POSTURI SCOASE LA CONCURS:
1. MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE FAMILIE
- Studii : superioare de medicină
- Examen medic specialist
2. MAGAZINER
- Studii – liceu
- Vechime ca gestionar : 6 luni
3. INFIRMIERĂ debutant
Cerinţe: - studii generale

II.
a)
b)
c)
d)

e)

f)

h)

i)

- 1 post

- 1 post

- 1 post

Calendarul concursului este următorul:
Depunerea dosarelor de concurs - 25.05.2016, ora 1500 ;
Proba scrisă – 03.06.2016, ora 10oo;
Notare probei scrise și comunicarea rezultatelor la proba scrisă –
maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise;
Depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la proba
scrisă – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării
rezultatului probei scrise ;
Soluționare contestații rezultat probă scrisă și comunicarea
rezultatului la contestații – în termen de maxim o zi lucrărtoare de la
expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
Susținerea interviului - -în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise;
g) Notare interviu și comunicarea rezultatelor la interviu –
maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
Depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la interviu –
în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului
interviului;
Soluționare contestații rezultat interviu și comunicarea rezultatului la
contestații – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere a contestațiilor;

j) Afișare rezultate finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea
termenului prevăzut la lit. i.
DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI
DE CONCURS:
a) Cerere de înscriere adresată conducătorului unităţii;
b) Copiile actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări , copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) Copia carnetului de muncă , conformă cu originalul, sau după caz o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă , în meserie ;
e) Cazierul judiciar ;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.
Actele prevăzute la alin b – d vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă
Oşlobeni , până pe data de 25.05.2016 , ora 15 ,00 , la compartimentul resurse umane .

IV. Condițiile de participare la concurs sunt:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii
generale:
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.

II. Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE FAMILIE
- Examen medic specialist
MAGAZINER
- Vechime ca gestionar 6 luni
INFIRMIERĂ
- Studii generale

Bibliografiile pentru concurs sunt prevăzute în anexa la prezentul anunț și
fac parte integrantă din acesta.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul _resurse umane (telefon:
0233243142, int. din cadrul CIA Oșlobeni , ( de luni până joi, între orele
800–1630 și vineri, între orele 800–1400).Persoană de contact Ștefan Mihaela .

