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Spitalul Orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 
Str. Stefan cel Mare Nr.35, Tîrgu-Neamt Judetul Neamt, Cod 615200 Tel (04)0233/790824 

Fax.(04) 0233/790933; Email:spital_tgneamt@yahoo.com  Adresa internet: www.tirguneamt.ro/spital/ 
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul  13254 

Nr. 8298                                                                                 Data 05.11.2014 
 
 

A N U N Ţ 
 
 

 Spitalul Orăşenesc ,,Sf. Dimitrie”  Tg. Neamţ organizează concurs in data de 
28.11.2014 pentru ocuparea unui post vacant de instalator sanitar. 

 
Pentru inscriere la concurs candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţii 
 

1. Conditii generale: 
 

    a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în 
România; 
    b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; 
    e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant; 
    f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 
    g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau 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 
vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

2. Conditii specifice:  
 

Calificare in meserie  
Vechime in meserie de cel putin 3 ani 
Vechime in sectorul sanitar de cel putin 3 ani 
 
 
3. Acte necesare : 

 
- cerere/formular de inscriere; 
- copia actului de identitate ; 
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care  atesta  efectuarea unor 
specializari ; 
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste  vechimea 
in munca si dupa caz in specialitate ; 
- cazierul judiciar; 
 - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de 
medicul de familie ; 
- copia fisei de evaluarea performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, 
recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la şcoala absolvită 
- curriculum vitae 
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- copii  după actele de stare civilă  
- copie dupa chitanta de plata a taxei de participare la concurs de 100 lei. 
 

 
Copiile dupa actele sus-mentionate se prezinta insotite de documentele  

         originale sau in copii legalizate.  
 
Dosarul de concurs se va depune la biroul RUONS  in termen de 10 zile de  

         la data  publicarii anuntului, respectiv  15.11.2014 ora 15°°. 
 

Tematica si bibliografia se pot obtine de la biroul RUONS. 
 
Informatii suplimentare  la biroul RUONS, tel 0233790824 int 204, sau 252. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  MANAGER, 
Dr. Apostoae Florin-Ionut 

 
 
 


