
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Organizează în data de 24.06.2022, ora 10, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, 

personal contractual. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească conditiile  generale, conform 

art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare si anume : 

- cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română scris şi vorbit; 

- are vârsta minimum de 18 ani împliniţi; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 

scos la concurs; 

- nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de 

serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 

unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitarea. 

 

3  posturi infirmieră  cod COR 532103 – perioadă nedeterminata 

la compartimentul personal auxiliar de îngrijire   

 Conditii specifice: 

- studii  minim 10 clase 

- disponibilitate la lucru pe ture de 12 ore si ture de noapte  

- fără conditii de vechime 

                    Concursul va consta în probă scrisă din tematica anuntata, probă practică și interviu . 

 Dosarele de înscriere la concurs vor conţine: 

- Cerere participare la concurs; 

- CV ; 

- Acte de studii (original şi copie); 

- Buletin de identitate/carte de identitate(original şi copie); 

- Certificat de naştere, de căsătorie(original şi copie); 

- Certificat de cazier judiciar; 

- Certificat de cazier comportamental; 

- Carnet de muncă sau alt act care sa ateste activitatea anterioara; 

- Adeverinta privind activitatea de dupa 01.01.2011;   

- Aviz psihologic 

- Adeverinţă medicală din care sa rezulte ca nu are afectiuni cronice somatice la care nu se 

recomanda ridicarea si transportul de greutati. 

Dosarele se depun la sediul instituţiei din Arad, Calea Bodrogului nr.2, compartimentul resurse umane,  până 

la data de 16.06.2022, ora 16.  
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