SPITALUL MUNICIPAL „CARITAS” ROŞIORII DE VEDE
Str. Carpaţi nr. 33, Cod Fiscal 4568004; Tel 0247406689;
Fax 0247466388, e-mail caritasrosiori@gmail.com
Nr. 1868/10.03.2022
ANUNŢ
Spitalul Municipal „Caritas”, cu sediul în localitatea Roşiorii de Vede str. Carpaţi nr.33, judeţul Teleorman organizeazã
concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante , durata nedeterminata, conform HG 286/2011 , astfel :
1) Analist-programator I A
Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 07.04.2022 , ora 10
Proba interviu în data de 12.04.2022, incepand cu ora 10
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


Studii : absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul informatica (Informatica; A.S.E. –
cibernetica);
 Vechime in domeniul I.T. : minim 6 ani si 6 luni
Acte necesare la inscriere :
 Cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Municipal „Caritas” Roşiorii de Vede, in care se va specifica
sectia/compartimentul pe care candideaza);
 Copie carte de identitate;
 Diplomă de absolvire de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta, in domeniul informatica;
 Acte din care sa reiasa vechimea in domeniul I.T., de minim 6 ani si 6 luni;
 Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să o facă incompatibilă cu funcţia pentru care candidează;
Candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.
 Curriculum Vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată si studiile absolvite;
 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului
sau de catre sau de catre unitatile sanitare abilitate, care să conţină în clar numărul, data,numele emitentului,şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 Copie certificat naştere;
 Copie certificat căsătorie – după caz;
 Chitanţa privind achitarea taxei de concurs de 50 lei;
 Dosar de incopciat cu șină
Actele de studii , identitate, vechime în specialitate, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii
copiilor.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Spitalul Municipal „Caritas”Roşiorii de Vede, str. Carpati nr. 33, iar data limita pentru
depunerea dosarelor este 31.03.2022 orele 10.00.
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Municipal „Caritas”.
Persoană de contact: Drambu Adrian – tel.0247406689 int. 189.
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