
 

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 referent specialist achizitii, 1 post asistent medical CPIAAM, 1 post medic in cadrul 

biroului de mamangement al calitatii, 1 post de referent, 1 post de registrator medical, 

concurs  conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

  Concursul se va desfăşura la sediul unitǎţii din: judeţul Prahova, localitatea Buşteni, str. 

Fântanii, nr. 3, astfel:   

- Proba scrisă în data de 21.11.2022,  ora 10 pentru toate posturile. 
- Proba practică si Interviu în data de 25.11.2022,  ora 10 – pentru toate posturile 
 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 

 

Pentru referent specialist achizitii : 

- studii : superioare economice / juridice  

- vechime: minim 1 ani vechime in activitatea de achizitii  

Pentru medic in structura de calitate: 

- studii : studii superioare de lungă durată în domeniul medical, avizul de liberă 

practică şi un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate 

- vechime: minim 1 ani vechime in activitate de management al calităţii serviciilor 

de sănătate 

Pentru post de referent 

- studii : studii superioare, şi un atestat de studii complementare în managementul 

serviciilor de sănătate 

- vechime: minim 1 ani vechime in activitate de management al calităţii serviciilor          

de sănătate 

Pentru asistent medical in CPIAAM: 

- studii : studii superioare/ PL si curs de  igiena/ epidemiologie 

- vechime: minim 1 ani vechime in activitate 

Pentru postul de registrator medical 

 - studii : medii/ superioare 

            - vechime: minim 1 ani vechime in activitatea de registrator 

 

        Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs pana in data de 14.11.2022 

ora 12.00 la sediul unitǎţii din:  localitatea Buşteni, str. Fântanii, nr. 3, judeţul Prahova 

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

contact: Resurse Umane- telefon:0244320018 . 

 

 

Semnătură şi Ştampilă 

Manager 

 Loghin Ioana Julieta 


