
ANUNŢ 

 

SANATORIUL BALNEOCLIMATERIC DE COPII,  cu sediul în localitatea 
BUŞTENI, str. FÂNTANII, nr. 3, judeţul PRAHOVA , organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, cu contract de muncǎ pe perioadǎ nedeterminatǎ, de: 1 post 
maseur, 1 post referent specialist achizitii, 1 post asistent balneofiziokinetoterapie, conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011. 

 
  Concursul se va desfăşura astfel:   

- Proba scrisă în data de 21.06.2022,  ora 10 pentru toate posturile. 
- Proba practică în data de 23.06.2022,  ora 10 – pentru maseur si asistent BFT 
- Interviu  în data de 23.06.2022,  ora 10- pentru referent specialist achizitii 
 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 

Pentru maseur : 
- studii : generale / medii  
- atestat curs 
- vechime: minim 2 an in activitatea de maseur 

Pentru referent specialist achizitii : 
- studii : superioare economice / juridice  
- vechime: minim 4 ani vechime in activitatea de achizitii sistem Bugetar 

Pentru asistent balneofiziokinetoterapie : 
- studii : postliceala  
- vechime: minim 3 ani vechime in activitate ca asistent BFT 
- ALP si Malpraxis 
 

        Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs pana in data de 10.06.2022 
ora 12.00 la sediul unitǎţii din:  localitatea Buşteni, str. Fântanii, nr. 3, judeţul Prahova 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 
    g) curriculum vitae. 

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, 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. 
    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

 
Relaţii suplimentare la sediul: Sanatoriul Balneoclimateric De Copii, persoană de 

contact: telefon:0244320018 . 

 

Semnătură şi Ştampilă 

Manager 

 Loghin Ioana Julieta 


