ANUNŢURI ŞI CONCURSURI
ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la examenul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV, calificarea
instalator, din cadrul microstructurii Formaţie întreţinere clădiri şi instalaţii

Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele
candidatului
Sandu ValentinIulian

Punctaj la proba
practică

Menţiunea
admis/respins

90

Admis

Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 17.12.2018, ora 10.00, la sediul U.M. 02275
Bălţăteşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de
13.12.2018, ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor p.c.c. Nistor Elena 0233/244018.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA - ASTĂZI
12.12.2018, ORA 12.00.

ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de
Referent de specialitate debutant din cadrul
Compartimentului de planificare, salarizare şi decontări
Nr.
crt.

Nume şi prenume
candidat

1.
2.
3.
4.

CIOINEGEL ELENA
ILIOAIA LIA
MECHEA ANA-MARIA
OLARU CONSTANTIN

Punctaj
proba
scrisă
90
35
60
50

Punctaj
proba
practică
97,10
Neprezentat
92,20

Punctaj
interviu
87
50

Punctaj
final al
concursului*
91,36
64,06

Admis/
Respins
Admis
Respins
Respins
Respins

Candidatul declarat ,,admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de
27.12.2018, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat ,,admis”
la examen poate solicita, până la data de 14.12.2018, un termen ulterior de prezentare la post,
care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale
concursului, în baza prevederilor art. 40, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02275 Bălţăteşti, persoană de contact:
P.c.c. Nistor Elena, telefon 0233 244018.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA 12.12.2018, ORA 15.00

ASTĂZI

ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil debutant din cadrul
Compartimentului de planificare, salarizare şi decontări

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
candidatului
Constantinescu Maria Mihaela
Luca Melania
Moisă Vasile-Petru
Roşca Antigona-Manuela

Punctaj la
proba
practică
84,70
61,15
Neprezentat
75

Menţiunea
admis/respins
Admis
Admis
Respins
Admis

Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 13.12.2018, ora 10.00, la sediul U.M. 02275
Bălţăteşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de
11.12.2018, ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor p.c.c. Hulpoi Maria 0233/244018

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA - ASTĂZI
10.12.2018, ORA 16.00

ANUNŢ
cu rezultatele interviului la examenul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat III (bucătar),
la Formaţie muncitori hrănire

Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele
candidatului
Mihăileasa
Octavian-Constantin

Punctaj la proba
interviu

Menţiunea
admis/respins

95

Admis

Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de
11.12.2018, ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor p.c.c. Nistor Elena 0233/244018.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA - ASTĂZI
10.12.2018, ORA 15.00.

ANUNŢ
cu rezultatele interviului la concursul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din
cadrul Compartimentului de planificare, salarizare şi decontări

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

1.
2.

CIOINEGEL ELENA
OLARU CONSTANTIN

Punctaj
la
proba
interviu
87
50

Menţiunea
admis/respins
ADMIS
ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de
10.12.2018, ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor p.c.c. Nistor Elena 0233/244018.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA - ASTĂZI
07.12.2018, ORA 16.00.

ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la examenul organizat
pentru încadrarea postului vacant de executie de contabil debutant, din cadrul
Compartimentului planificare salarizare şi decontări
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele candidaţilor
Constantinescu Maria Mihaela
Luca Melania
Moisă Vasile- Petru
Roşca
Antigona -Manuela

Punctaj la
proba scrisă

Menţiunea
admis/respins

90

Admis

80

Admis

60

Admis

70

Admis

Candidatii admisi vor susţine proba practica în data de 10.12.2018, ora 12.00, la sediul U.M.
02275 Bălţăteşti.
Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de
06.12.2017, ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor p.c.c. Hulpoi Maria 0233/244018

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL NARCISA 05.11.2018, ORA 12.00

ASTĂZI

ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la examenul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat III (bucătar),
la Formaţie muncitori hrănire

Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele
candidatului
Mihăileasa
Octavian-Constantin

Punctaj la proba
practică

Menţiunea
admis/respins

95

Admis

Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 10.12.2018, ora 10.00, la sediul U.M. 02275
Bălţăteşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de
06.12.2018, ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor p.c.c. Nistor Elena 0233/244018.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA - ASTĂZI
05.12.2018, ORA 10.00.

ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din
cadrul Compartimentului de planificare, salarizare şi decontări

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numele şi prenumele
candidatului
Cioinegel Elena
Mechea Ana-Maria
Olaru Constantin

Punctaj la
proba
practică
97,10
Neprezentat
92,20

Menţiunea
admis/respins
Admis
Respins
Admis

Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 07.12.2018, ora 10.00, la sediul U.M. 02275
Bălţăteşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de
05.12.2018, ora 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor p.c.c. Nistor Elena 0233/244018

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA 04.12.2018, ORA 10.00

ASTĂZI

ANUNŢ
cu rezultatele interviului la concursul organizat de
îngrijitoare la Sectia sanatorială recuperare medicină fizică şi balneologie

Nr.
crt.
1.

Numele şi
prenumele
candidaţilor
Adam Maria

Punctaj la
proba
interviu
70,00

Menţiunea
admis/respins
Admis

Candidata nemulţumita de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de
05.12.2018, ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor p.c.c. Hulpoi Maria 0233/244018.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA ASTĂZI 04.12.2018, ORA 12.00.

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului
vacant de execuţie de muncitor calificat IV, calificarea instalator, din
cadrul microstructurii Formaţie întreţinere clădiri şi instalaţii
Nr.
crt.

1.

Numele şi prenumele candidatului

SANDU VALENTIN-IULIAN

Rezultatul
selecţiei
dosarelor de
concurs

Motivul respingerii
dosarului

Admis

Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 11.12.2018, ora 12.00, la sediul U.M.
02275 Bălţăteşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de
05.12.2018, ora16.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275 Bălţăteşti, la secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor Nistor Elena 0233/24.40.18

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA 04.12.2018, ORA 10.00

ASTĂZI

ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din
cadrul Compartimentului de planificare, salarizare şi decontări
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
candidatului
Cioinegel Elena
Ilioaia Lia
Mechea Ana-Maria
Olaru Constantin

Punctaj la
proba scrisă
90
35
60
50

Menţiunea
admis/respins
Admis
Respins
Admis
Admis

Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 03.12.2018, ora 12.00, la sediul U.M.
02275 Bălţăteşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de
28.11.2018, ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor p.c.c. Nistor Elena 0233/244018

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL NARCISA 27.11.2018, ORA 10.00

ASTĂZI

ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant
de executie de îngrijitoare, la Sectia sanatoriala recuperare medicina fizica si balneologie
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele şi prenumele candidaţilor

Adam Maria
Cojocaru Iuliana
Coşa Manuela
Ilie Maria
Pasat Ana Maria
Rusu Andrei

Punctaj la
proba practică

Menţiunea
admis/respins

87,5
24
18
30
34
Renuntat

Admis
Respins
Respins
Respins
Respins
Respins

Candidaţii admişi vor susţine proba interviu în data de 03.12.2018 ora 10.00
Candidatii nemulţumiti de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de
28.11.2018, ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275, la secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor p.c.c. Hulpoi Maria 0233/244018

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA ASTĂZI 27. 11.2018, ORA 10.00.

ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea
postului vacant de medic specialist la
Secţia Sanatorială de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie

Nr.
crt.

1.

Numele şi prenumele
candidatului

RADU
ALINA-CAMELIA

Rezultatul
selecţiei
dosarului de
concurs

Motivul respingerii dosarelor

Admis

Candidata a cărui dosar a fost „admis” va susţine proba scrisă în data de 21.01.2019, ora
12.00, la sediul U.M. 02275 Bălţăteşti .

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL NARCISA 27.11.2018, ORA 11.00

ASTĂZI

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de
contabil debutant, din cadrul Compartimentului planificare salarizare şi decontări
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
candidatului

Constantinescu
Maria Mihaela
Luca Melania
Moisă Vasile- Petru
Roşca
Antigona -Manuela

Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs

Motivul respingerii
dosarului

Admis
Admis
Admis
Admis

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 04.12.2018, ora
12.00, la sediul U.M. 02275 Bălţăteşti .
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data
de 27.11.2018, ora 16.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275 Baltatesti, la secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor Hulpoi Maria 0233/24.40.18 int. 102.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL NARCISA 26.11.2018, ORA 10.00

ASTĂZI

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului
vacant de execuţie de muncitor calificat III, calificarea bucătar, din cadrul
microstructurii Formaţie muncitori hrănire
Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul
selecţiei
dosarelor de
concurs

1.

MIHĂILEASA OCTAVIAN-CONSTANTIN

Admis

Motivul respingerii
dosarului

Candidatul va susţine proba practică în data de 04.12.2018, ora 12.00, la sediul U.M. 02275
Bălţăteşti .
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data
de 27.11.2018, ora16.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275 Bălţăteşti, la secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor Nistor Elena 0233/24.40.18

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL BALTATESTI ASTĂZI 26.11.2018, ORA 08.00

ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul
Compartimentului de planificare, salarizare şi decontări

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
candidaţilor

Cioinegel Elena
Ilioaia Lia
Mechea Ana-Maria
Olaru Constantin

Rezultatul
selecţiei
dosarelor de
concurs

Motivul respingerii dosarelor

Admis
Admis
Admis
Admis

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 26.11.2018, ora
12.00, la sediul U.M. 02275 Bălţăteşti .
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de
20.11.2018, ora 16.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275 Bălţăteşti, la secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor Nistor Elena 0233/24.40.18.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL NARCISA 19.11.2018, ORA 16.00

ASTĂZI

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de
îngrijitoare la Secţia sanatorială recuperare medicină fizică şi balneologie
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele şi prenumele
candidatului

Adam Maria
Cojocaru Iuliana
Coşa Manuela
Ilie Maria
Munteanu Ionela
Pasat Ana-Maria
Predoae Elena

Motivul respingerii dosarului

Admis
Admis
Admis

Va prezenta cazierul până
la prima proba de concurs

Admis
Admis
Admis
Admis

Va prezenta cazierul până
la prima proba de concurs
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba practică în data de 26.11.2018,
ora 12.00, la sediul U.M. 02275 Bălţăteşti .
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data
de 20.11.2018, ora 16.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02275 Baltatesti, la secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor Hulpoi Maria 0233/24.40.18 int. 102.
8.

Rusu Andrei

Rezultatul
selecţiei
dosarelor de
concurs

Admis
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ASTĂZI

ANUNT
Privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de medic
specialist la Sectia Sanatoriala, Recuperare Medicină Fizica şi Balneologie

Sanatoriul de Balneofizioterapie si Recuperare Medicala Baltatesti cu sediul in loc.
Bălţăteşti, judeţ Neamţ, str. Florilor, nr.63, organizeaza concurs in conformitate cu prevederile
Ordinului M.S.869/09.07.2015 cu modificarile si completarile ulterioare pentru un post cu
normă întragă de medic specialist - Recuperare Medicină Fizica şi Balneologie la Secţia
Sanatorială, Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
- cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
- copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa/certificat de confirmare
în gradul profesional;
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre
sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la
ordin;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi
neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care
candidează;
- chitanţa de plată a taxei de concurs ;
Taxa de concurs este de 150 lei.
- copia actului de identitate în termen de valabilitate.
TEMATICA
pentru concursul de ocupare de post
specialitatea RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE
I. PROBA SCRISA
II. PROBA PRACTICA
I. PROBA SCRISA
1. Kinetoterapia pentru forta si rezistenta musculara (3)
2. Kinetoterapia pentru coordonare si echilibru (3)
3. Kinetoterapia pentru cresterea capacitatii de efort in afectiunile cardiovasculare (3)
4. Kinetoterapia functiilor respiratorii (3)
5. Kinetoterapia pentru mobilizare articulara (3)
6. Terapia ocupationala (1)
7. Masajul, tractiunile si manipularile (1, 3)

8. Metodele de termoterapie generala si locala si diatermia cu unde scurte si
microunde (6)
9. Electroterapia de stimulare analgetica si musculara cu curent galvanic, joasa si
medie frecventa (6)
10. Sonoterapia si terapia cu campuri electromagnetice (6)
11. Biostimularea cu laseri de putere mica (5)
12. Fototerapia cu infrarosii, lumina si ultraviolete (6)
13. Terapia respiratorie (inhaloterapia, RPPI, posturile de drenaj) (3)
14. Apele minerale - clasificare, caracteristici, tipuri, efecte farmacologice si
terapeutice, mecanisme de actiune, metodologie, indicatii in crenoterapie si balneatie
externa (8)
15. Bioclimatul zonelor balneo-climatice din Romania si metodologia de
climatoterapie (8)
16. Baile minerale, namolurile si mofetele - tipuri, efecte fiziologice si terapeutice,
mecanisme de actiune, metodologie, indicatii (8)
17. Curele balneare profilactice active (8)
18. Afectiunile neurologice periferice ale membrului superior (1)
19. Afectiunile neurologice periferice ale membrului inferior (1)
20. Polineuropatii (4)
21. Paralizii-pareze ale nervilor cranieni: facial (4)
22. Sechele dupa AVC (4)
23. Sechele dupa traumatisme craniene (1)
24. Sechele dupa leziuni medulare (tetra si parapareze) (4)
25. Miopatii (2)
26. Afectiuni neuron motor periferic (scleroza laterala amiotrofica, atrofia musculara
spinala, sindromul postpoliomielitic,) (2)
27. Afectiunile jonctiunii neuromusculare ( miastenia gravis, sindromul miastenic) (2)
28. Boala Parkinson (4)
29. Scleroza multipla (4)
30. Sechele generale postraumatice (7)
31. Sechele posttraumatice pe structuri de tesuturi (cutanate si subcutanate, articulare,
musculare, osoase, nervi periferici) (7)
32. Osteonecroza ischemica a capului femural (7)
33. Protezele articulare (3)
34. Algoneurodistrofia (7)
35. Amputatii (2)
36. Scoliozele si alte tulburari de statica ale coloanei si membrelor inferioare (3)
37. Sechele dupa fracturi vertebrale (fara leziuni mielice) (1)
38. Sechele dupa arsuri si interventii de chirurgie plastica (2)
39. Recuperarea traumatismelor sportive (2)
40. Spondilita ankilozanta (3)
41. Poliartrita reumatoida (1)
42. Alte boli de colagen: LES, sclerodermia, AR juvenila (1)
43. Patologia disco-vertebrala a coloanei lombo-sacrate (1, 3)
44. Patologia disco-vertebrala a coloanei cervicale (1)
45. Afectiuni degenerative ale articulatiilor membrelor - sold, genunchi, glezna, cot,
pumn, mana (1, 3)
46. Periartritele (3)
47. Fibromialgia si sindromul dureros miofascial (1)
48. Osteoporoza (2)

49. Sechele dupa infarct si cardiopatiile ischemice cronice (1)
50. Recuperarea pulmonara (2, 3)
51. Recuperarea varstnicilor (particularitati ale recuperarii geriatrice si balneogeriatriei) (1)
52. Crenoterapia bolilor digestive, de nutritie si urologice pentru cura balneara si
crenoterapie la domiciliu (tipuri de ape minerale, indicatii, metodologie) (8)
53. Tratamentul fizical si balnear ale bolilor ginecologice, dermatologice si endocrine
(obiective, efecte, metodologie, indicatii) (8)
54. Tratamentul fizical si balnear al unor afectiuni neuropsihice (anxietate, depresie, nevroze)
(8)
55. Fiziopatologia si terapia farmacologica a durerii cronice(2)

NOTA:
1. La subiectele 1 - 13 se solicita: bazele fizice si fiziologice , efectele terapeutice si
mecanisme de actiune, metodologia de aplicare, indicatii si contraindicatii.
2. La subiectele 14 - 55 se solicita: fiziopatologie, diagnostic clinic si functional,
obiective ale recuperarii, terapie igienico-dietetica si medicamentoasa, metodologia
de recuperare fizical-kinetica si balneara.
II. PROBA PRACTICA
1. Tehnici de evaluare a mobilitatii articulare: bilantul articular.
2. Tehnici de evaluare a fortei musculare: testing muscular dupa scala 1 - 5.
3. Tehnici de evaluare a coordonarii echilibrului, sensibilitatii si activitatii uzuale zilnice.
4. Examenul electric neuromuscular: curba I/t.
5. Examenul electromiografic al muschiului si nervului (interpretare).
6. Examenul radiologic osteo-articular-radiografic si tomografic computerizat (interpretare).
7. Tehnici imagistice in afectiunile sistemului mio-artro-kinetic: RMN, scintigrafie,
echografie, osteodensitometrie (interpretare).
8. Tehnici de tratament injectabil local: punctii si injectii intraarticulare,
periarticulare, epidurale, blocuri de nervi periferici si puncte motorii, mesoterapie.
9. Tehnici de kinetoterapie pasiva: posturi, mobilizari, scripetoterapie.
10. Exercitii de kinetoterapie activa pentru forta si rezistenta: statice, dinamice, isokinetice.
11. Tehnici de kinetoterapie de coordonare si echilibru.
12. Tehnici de hidrokinetoterapie la cada sau in bazin.
13. Tehnici de ortezare articulara.
14. Tehnici pentru mecanoterapie: masaj, tractiuni, manipulari.
15. Tehnici de terapie ocupationala pentru recuperarea prehensiunii si mersului.
16. Tehnici de termoterapie generala si locala (inclusiv diatermia cu unde scurte si
microunde).
17. Tehnici de electroterapie de stimulare antialgica.
18. Tehnici de electroterapie de stimulare neuro-musculara.
19. Tehnici de sonoterapie si terapie cu campuri electromagnetice.
20. Tehnici de biostimulare cu laseri, cu ultraviolete, lumina si infrarosii.
21. Tehnici de terapie respiratorie: inhaloterapie, RPPI, posturi de drenaj,
kinetoterapie respiratorie.
NOTA: Pentru subiectele 8 - 21 se solicita prescriere, aplicatii, motivatie
BIBLIOGRAFIE
1. A. Nica - Compendiu de medicină fizică şi recuperare, Ed. Univ. C. Davila, 1998
2 G. Ozana Tache – Ghid de Medicina Fizica si Recuperare Medicala, Ed. Scripta., 2001
3. T. Sbenghe - Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Med., 1987

4. I. Kiss - Fiziokinetoterapia şi recuperarea medicală, Ed. Med., 1999
5. I. Onac - Biostimulare cu radiaţia laser, 2001
6. A. Rădulescu - Electroterapie, Ed. Med., 1993
7. T. Sbenghe – Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Ed. Med,
1981
8. Cura balneo-climaterică. Indicaţii şi contraindicaţii, Ed. Med., 1986
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile
de la publicarea în ,,Viaţa Medicală”.
Anuntul este publicat in Viata Medicala si Observatorul Militar in data de
09.11.2018.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0233/24.40.18.

ANUNŢ
În data de 09.11.2018 s-a publicat anunţul cu nr. de înregistrare A 3610/ 09.11.2018
al Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ,, Dr. Dimitrie Cantemir,,
Bălţăteşti, adresă: localitatea Bălţăteşti, strada Florilor nr.63, judeţ Neamţ pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante conform H.G. nr. 286/23.03.2011 de muncitor calificat III,
calificarea bucătar.
Se face următoarea rectificare:
-în loc de:
" Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii medii sau studii generale;
- vechimea in specialitate 3 ani;
- condiţiile prevăzute la art. 3 din HG 286/23.03.2011”
se va citi:
" Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii medii de specialitate sau studii generale şi curs de calificare în meseria de
bucătar;
- vechimea in meserie 3 ani;
- condiţiile prevăzute la art. 3 din HG 286/23.03.2011”
Restul anunţului rămâne neschimbat.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL NARCISA ASTĂZI 16.11.2018, ORA 08.00.

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
executie de muncitor calificat IV (instalator), din cadrul
Formaţiei întreţinere clădiri şi instalaţii
Postul pentru care se organizează concurs este de muncitor calificat IV(instalator), din
cadrul Formaţiei întreţinere clădiri şi instalaţii
Principalele cerinţe ale postului : Întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor sanitare, termice şi de
canalizare.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs, adresată comandantului Sanatoriului;
 curriculum vitae – model european;
 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere că persoana care doreşte să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează,
valabilă pana la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu pană la data
desfăşurării primei probe a concursului;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea∗, potrivit legii, după caz
(copie B.I/C.I., copie certificat naştere, copie certificat căsătorie);
 copii ale documentelor de studii∗;
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz∗;
 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∗∗;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este : 29.11.2018, ora 16.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Balţăteşti. persoană de contact Nistor Elena, secretar, telefon 0233/24.40.18 int. 102.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
7. sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

∗

documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării
conformităţii cu acestea.

∗∗
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. studii medii de specialitate sau studii generale şi curs de calificare în meseria de
instalator;
2. vechimea: nu este necesară;
3. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
5. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
6. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 04.12.2018
ora 16.00, la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe
pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, în data de 05.12.2018, pana la
ora 16.00; persoană de contact Nistor Elena , secretar , telefon 0233/24.40.18
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează
la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de
internet în data de 06.12.2018 ora 16.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba practică: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Balţateşti în data de 11.12.2018, ora 12.00;
Rezultatul la proba practica: se afiseaza in data de 12.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet.
Eventualele contestatii privind rezultatul probei practice se depun la sediul sanatoriului,
strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, in data de 13.12.2018, pana la ora 16.00;
persoană de contact Nistor Elena , secretar , telefon 0233/24.40.18 int. 102.
Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la proba practica se afiseaza la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet in
data de 14.12.2018 ora 16.00,.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea
Bălţăteşti în data de 17.12.2018, ora 10.00;
Rezultatul la interviu: se afişează in data de 17.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun sediul sanatoriului, strada
Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, in data de 18.12.2018, pana la ora 16.00; persoană
de contact Nistor Elena, secretar , telefon 0233/24.40.18 int. 102.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, si pe pagina de internet in
data de 19.12.2018 ora 16.00.
Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud.
Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet, in data de 20.12.2018.

Tematica de concurs:
- Manualul instalatorului sanitar, Editura ARTECNO, BUCURESTI :
cap.2 – Instalatii de alimentare cu apa
2.4 Instalatii interioare de alimentare cu apa rece calda pentru consum menajer
2.6 Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri
2.9 Instalatii centrale pentru prepararea apei calde de consum
2.11 Tehnologii de executare si montare a instalatiilor de alimentare cu apa
cap. 3 Instalatii de canalizare
3.6 Retele exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri
cap. 4 instalatii sanitare pentru folosinta publica
4.4 Spitale, policlinici, complexe balneare
- Ordinul ministrului apararii nationale nr. M – 53/2015 pentru aprobarea Normelor de

aparare impotriva incendiilor in Ministerul Apararii Nationale; art 28
- Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii; art.27 şi39;
- Legea nr. 319 din 14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. IV
Obligaţiile lucrătorului, art.22-23.
- Montarea de elemente sanitare si elemente pentru incalzire ;
II.Bibliografia propusă:
-Manualul instalatorului sanitare, Editura ARTECNO, BUCURESTI, cap.2 – Instalatii de
alimentare cu apa, cap. 3 Instalatii de canalizare, cap. 4 instalatii sanitare pentru folosinta publica;
-Ordinul ministrului apararii nationale nr. M – 53/2015 pentru aprobarea Normelor de aparare
impotriva incendiilor in Ministerul Apararii Nationale;
- Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii;
- Legea nr. 319 din 14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
- Montarea de elemente sanitare si elemente pentru incalzire ;

NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă
în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse in bibliografie se studiaza cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa caz.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL BALTATESTI - ASTĂZI
16.11.2018, ORA 08.00.

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de
asistent medical de igienă şi sănătate publică la microstructura Director medical
Postul pentru care se organizeaza concurs este de asistent medical de igienă şi sănătate

publică.
Principalele cerinte ale postului sunt: coordonează şi controlează activitatea de curăţenie,
dezinfecţie şi adoptă toate măsurile necesare pentru limitarea şi prevenirea infecţiilor asociate
asistenţei medicale.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs, adresată comandantului Sanatoriului;
 curriculum vitae – model european;
 certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa
candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza,
valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data
desfasurarii primei probe a concursului;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea∗, potrivit legii, dupa caz
(copie B.I/C.I., copie certificat nastere, copie certificat casatorie);
 copii ale documentelor de studii∗;
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, dupa caz∗;
 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∗∗;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este : 29.11.2018, ora 16.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Balţateşti. persoană de contact Hulpoi Maria, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 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 postului,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

∗

documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării
conformităţii cu acestea.

∗∗
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. studii superioare de scurtă durată în specializarea asistent medical de igienă şi
sănătate publică cu diplomă de absolvire a învăţământului superior;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul
scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi
declarată „admisă”;
3. vechimea: 6 luni ca asistent medical în specialitatea studiilor;
4. cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office –Excel nivel mediu
5. condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. 286/23.03.2011.
6. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afisează în data de 04.12.2018
ora 16.00, la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe
pagina de internet.
Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţateşti, în data de 05.12.2018, până la
ora 16.00; persoană de contact Hulpoi Maria, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor de concurs se afiseaza
la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, şi pe pagina de
internet în data de 06.12.2018 ora 16.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
7. Proba scrisă: test grila sau redactarea unei lucrari se desfăşoară la sediul Sanatoriului,
strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti în data de 11.12.2018, ora 12.00;
Rezultatul la proba scrisă: se afiseaza in data de 12.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet.
Eventualele contestatii privind rezultatul probei scrise se depun sediul sanatoriului,
strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, in data de 13.12.2018, pana la ora 16.00;
persoană de contact Hulpoi Maria, secretar , telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la proba scrisă se afiseaza la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet in
data de 14.12.2018 ora 16.00.
8. Interviul: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea
Balţateşti în data de 17.12.2018, ora 10.00;
Rezultatul la interviu: se afiseaza in data de 17.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet.
Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun sediul sanatoriului, strada
Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, in data de 18.12.2018, pana la ora 16.00; persoană
de contact Hulpoi Maria, secretar , telefon 0233/24.40.18 .
Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet in
data de 19.12.2018 ora 16.00.
Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud.
Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet, in data de 20.12.2018.

Tematica şi bibliografia:
I. Tematica propusă:
1. Definiţia, clasificarea infecţiei asociate asistenţei medicale.
2. Metodologia de supravegnere a infecţiei asociate asistenţei medicale.
3. Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul
sanitar la produse biologice.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Amplasarea, construcţia, amenajarea şi funcţionarea unităţilor sanitare.
Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.
Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.
patologia infecţioasă produsă prin apă.
Patologia neinfecţioasă produsă prin apă.
Condiţii sanitare de potabilitate a apei.
Condiţii sanitare ale aprovizionării cu apă potabilă a colectivităţilor umane.
Aprovizionarea locală cu apă potabilă.
Protecţia sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă.
Supravegherea şi raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activitatea medicală.
Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.
Precauţiuni standard – măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor
asociate asistenţei medicale.
II. Bibliografia propusă:
1. Ordinului MS 1101/2016, privind gestionarea infecţiilor asociate asistenţei medicale,
2. Ordinului MS 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţenia, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare.
3. Ordinul MS 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de
date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.
4. Ordinul MS 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a
bolilor transmisibile.
5. Ordinul MS 914/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare cu completările
şi modificările ulterioare MS 1096/2016.
6. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.
7. HG 342/2013 privind modificarea şi completarea HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de
supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.
8. Ghid privind curatenia, inspecţia sanitară şi sterilizarea în unităţile de asistenţă medicală Dr.
Anca Balan, Dr. Viorica Dinica, Institutul de sănătate publică Bucureşti 2001.
9. Noţiuni fundamentare de igienă Dr. Nicolae Poll, Dr. Ileana Adriana Şerban Editura Rai
Bucureşti.
Manual pentru lucrători din sectorul serviciilor de sănătate, ediţia VI.
Manual pentru lucrători din sectorul alimentar, ediţia VI.
10. Ghid de management al infecţiilor nosocomiale, editura Arte, Bucureşti, ediţia 2012- sub
coordonarea Dr. Vasile Cepoi şi Dr. Doina Azoicăi
NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă
în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse in bibliografie se studiaza cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa caz.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL NARCISA ASTĂZI 16.11.2018, ORA 08.00.

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de contabil debutant, din cadrul
Compartimentului planificare salarizare şi decontări
Postul pentru care se organizează concurs este de contabil debutant, din cadrul
Compartimentului planificare salarizare şi decontări.
Principalele cerinţe ale postului: Ţinerea evidenţei furnizorilor, clienţilor, a celorlalte creanţe şi
obligaţii; Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare privind salariile.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs, adresată comandantului Sanatoriului;
 curriculum vitae – model european;
 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere că persoana care doreşte să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează,
valabilă pana la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu pană la data
desfăşurării primei probe a concursului;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea∗, potrivit legii, după caz
(copie B.I/C.I., copie certificat naştere, copie certificat căsătorie);
 copii ale documentelor de studii∗;
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz∗;
 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∗∗;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 22.11.2018, ora 16.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Balţăteşti. persoană de contact Hulpoi Maria, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
∗

documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării
conformităţii cu acestea.

∗∗
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

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 postului,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. liceul economic cu diploma de bacalaureat sau liceu cu diploma de bacalaureat şi curs
de contabilitate;
2. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office-Excel nivel mediu;
3. vechimea: nu este necesară;
4. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată
„admisă”;
5. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 26.11.2018
ora 16.00, la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe
pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, în data de 27.11.2018, pana la
ora 16.00; persoană de contact Hulpoi Maria, secretar , telefon 0233/24.40.18
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează
la sediul sanatoriului, strada Florilor nr. 63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de
internet în data de 28.11.2018 ora 16.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă - test grilă: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud.
Neamţ, localitatea Bălţăteşti în data de 04.12.2018, ora 12.00;
Rezultatul la proba scrisă: se afişează în data de 05.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr. 63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul sanatoriului,
strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, în data de 06.12.2018, până la ora 16.00;
persoană de contact Hulpoi Maria, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet în
data de 07.12.2018 ora 16.00.
2. Proba practică: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Bălţăteşti în data de 10.12.2018, ora 12.00;
Rezultatul la proba practică: se afişează în data de 10.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr. 63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul sanatoriului,
strada Florilor nr. 63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, în data de 11.12.2018, până la ora 16.00;
persoană de contact Hulpoi Maria, secretar , telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet în
data de 12.12.2018 ora 15.00,.
3. Interviul: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea
Bălţăteşti în data de 13.12.2018, ora 10.00;
Rezultatul la interviu: se afişează în data de 13.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun sediul sanatoriului, strada
Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, în data de 14.12.20187, până la ora 16.00; persoană
de contact Hulpoi Maria, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr. 63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet în
data de 17.12.2018 ora 15.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul sanatoriului, strada Florilor nr. 63, jud.
Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet, în data de 18.12.2018.

Tematica şi bibliografia
I. Tematica propusă:
- Angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- Finanţarea unităţilor sanitare în Ministerul Apărării Naţionale;
- Sistemul de salarizare.
Proba practică: cunoştinţe medii de calculator : word, excel: utilizarea calculatorului, procesare texte
şi tehnoredactare şi utilizare Excel.
II.Bibliografia propusă:
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 122/2013 privind elaborarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare.
3. H.G. nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică,
siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu modificările şi completările ulterioare
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind asistenţa medicală şi farmaceutică în ministerul Apărării pe timp de pace;
5. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 , privind controlul intern managerial si controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu, ,
republicat cu modificările şi completările ulterioare
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilă a instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, capitolele I, II, III,
IV, ART.1-ART.42, anexa 2 Familia ocupaţională de funcţii bugetare “ Sănătate şi asistenţă
socială”, anexa 6 – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “ Apărare, ordine publică si
securitate naţională”
10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii.
11. Legea nr. 53/2003 republicată, privind codul muncii
12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile
NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă
în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse in bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA - ASTĂZI
09.11.2018, ORA 08.00.

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de
muncitor calificat III (bucătar) la Formaţie muncitori hrănire
Postul pentru care se organizează concurs este de muncitor calificat III (bucătar) din cadrul

microstructurii Formatie muncitori hranire a sanatoriului.
Principalele cerinte ale postului sunt: prepararea hranei pacientilor sanatoriului.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs, adresată comandantului Sanatoriului;
 curriculum vitae – model european;
 certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa
candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza,
valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data
desfasurarii primei probe a concursului;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea∗, potrivit legii, dupa caz
(copie B.I/C.I., copie certificat nastere, copie certificat casatorie);
 copii ale documentelor de studii∗;
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, dupa caz∗;
 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∗∗;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este : 22.11.2018, ora 16.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Balţateşti. persoană de contact Nistor Elena, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 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 postului,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

∗

documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării
conformităţii cu acestea.

∗∗
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

7. studii medii sau studii generale;
8. vechimea în meserie 3 ani;
9. condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. 286/23.03.2011.
10. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afisează în data de 26.11.2018
ora 16.00, la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe
pagina de internet.
Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţateşti, în data de 27.11.2018, până la
ora 16.00; persoană de contact Nistor Elena, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor de concurs se afiseaza
la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, şi pe pagina de
internet în data de 28.11.2018 ora 16.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba practică:se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Balţateşti în data de 04.12.2018, ora 12.00;
Rezultatul la proba practică: se afiseaza in data de 05.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet.
Eventualele contestatii privind rezultatul probei practice se depun sediul sanatoriului,
strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, in data de 06.12.2018, pana la ora 16.00;
persoană de contact Nistor Elena, secretar , telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la proba practică se afiseaza la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet in
data de 07.12.2018 ora 16.00.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea
Balţateşti în data de 10.12.2018, ora 10.00;
Rezultatul la interviu: se afiseaza in data de 10.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet.
Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun sediul sanatoriului, strada
Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, in data de 11.12.2018, pana la ora 16.00; persoană
de contact Nistor Elena, secretar , telefon 0233/24.40.18 .
Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet in
data de 12.12.2018 ora 16.00.
Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud.
Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet, in data de 13.12.2018.

Tematica şi bibliografia:
Tematica de concurs:
- Manualul directorului de restaurant, Editura THR-CG/2004, capitolul 6;
1.Amenajarea tehnologica a bucatariei;
2.Pregatirea productiei;
3.Productia;
4.Consum specific si redactarea retetelor;
5.Siguranta alimentara;
6.Protectia mediului;
- Ordinul ministrului apararii nationale nr. M – 53/2015 pentru aprobarea
Normelor de aparare impotriva incendiilor in Ministerul Apararii Nationale; art 28
- Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii; art.27 şi39;

- Legea nr. 319 din 14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. IV
Obligaţiile lucrătorului, art.22-23.
.
Bibliografia de concurs:
-Manualul directorului de restaurant, Editura THR-CG/2004, capitolul 6;
-Ordinul ministrului apararii nationale nr. M – 53/2015 pentru aprobarea Normelor de
aparare
impotriva incendiilor in Ministerul Apararii Nationale;
- Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii;
- Legea nr. 319 din 14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:

PROBA PRACTICA
Pregatirea si prepararea unui meniu complet la alegerea comisiei de examinare
pentru 3 persoane, felul I, felul II, desert.
NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă
în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse in bibliografie se studiază cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa caz.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL NARCISA ASTĂZI 09.11.2018, ORA 08.00.

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de referent de specialitate debutant, din cadrul
Compartimentului planificare salarizare şi decontări
Postul pentru care se organizează concurs este de referent de specialitate debutant, din
cadrul Compartimentului planificare salarizare şi decontări.
Principalele cerinţe ale postului : Participă la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
spital. Întocmirea statelor de plată privind salariile personalului militar şi civil, a notei contabile
privind salariile pe surse de finanţare şi articole bugetare şi a ordinelor de plată aferente, precum şi a
borderoului la salarii; centralizează datele privitoare la obligaţiile angajatorului pentru salarii, stabilind
cotele pentru fiecare articol. Ţinerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale în sistem
informatizat, în conformitate cu prevederile O.M.F. P 1792/2002, cu modificările şi completările
ulterioare. Ţine evidenţa ordonanţărilor de plată.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs, adresată comandantului Sanatoriului;
 curriculum vitae – model european;
 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere că persoana care doreşte să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează,
valabilă pana la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu pană la data
desfăşurării primei probe a concursului;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea∗, potrivit legii, după caz
(copie B.I/C.I., copie certificat naştere, copie certificat căsătorie);
 copii ale documentelor de studii∗;
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz∗;
 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∗∗;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este : 15.11.2018, ora 16.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Balţăteşti. persoană de contact Nistor Elena, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
∗

documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării
conformităţii cu acestea.

∗∗
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

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 postului,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. studii superioare cu diplomă de licenţă în ştiinţe administrative sau economice;
2. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office-Excel nivel mediu;
3. vechimea: nu este necesară;
4. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
5. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 19.11.2018
ora 16.00, la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe
pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, în data de 20.11.2018, pana la
ora 16.00; persoană de contact Nistor Elena , secretar , telefon 0233/24.40.18
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează
la sediul sanatoriului, strada Florilor nr. 63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de
internet în data de 21.11.2018 ora 16.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă - test grilă: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud.
Neamţ, localitatea Bălţăteşti în data de 26.11.2018, ora 12.00;
Rezultatul la proba scrisă: se afişează în data de 27.11.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr. 63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul sanatoriului,
strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, în data de 28.11.2018, până la ora 16.00;
persoană de contact Nistor Elena, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet în
data de 29.11.2018 ora 16.00.
2. Proba practică: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Bălţăteşti în data de 03.12.2018, ora 12.00;
Rezultatul la proba practică: se afişează în data de 04.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr. 63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul sanatoriului,
strada Florilor nr. 63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, în data de 05.12.2018, până la ora 16.00;
persoană de contact Nistor Elena , secretar , telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet în
data de 06.12.2018 ora 15.00,.
3. Interviul: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea
Bălţăteşti în data de 07.12.2018, ora 10.00;
Rezultatul la interviu: se afişează în data de 07.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun sediul sanatoriului, strada
Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, în data de 10.12.20187, până la ora 16.00; persoană
de contact Nistor Elena, secretar , telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr. 63, jud. Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet în
data de 11.12.2018 ora 15.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul sanatoriului, strada Florilor nr. 63, jud.
Neamţ, localitatea Bălţăteşti, şi pe pagina de internet, în data de 12.12.2018.

Tematica şi bibliografia

I. Tematica propusă:
- Organizarea şi conducerea contabilităţii. Contravenţii şi infracţiuni;
- Angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- Finanţarea unităţilor sanitare în Ministerul Apărării Naţionale;
- Sistemul de salarizare.
Proba practică : cunoştinţe medii de calculator : word, excel: utilizarea calculatorului, procesare texte
şi tehnoredactare şi utilizare Excel.
II.Bibliografia propusă:
1. Legea contabilităţii nr.82/1991 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M122/2013 privind elaborarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
3. H.G. nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică,
siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu modificările şi completările ulterioare
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind asistenţa medicală şi farmaceutică în ministerul Apărării pe timp de pace;
5. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 , privind controlul intern managerial si controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de
norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv
propriu, , republicat cu modificările şi completările ulterioare
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilă a instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare ;
9. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, capitolele I, II,
III,IV, ART.1-ART.42, anexa 2 Familia ocupaţională de funcţii bugetare “ Sănătate şi
asistenţă socială”, anexa 6 – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “ Apărare, ordine
publică si securitate naţională”
10. Ordonanţa Guvernului 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimonial instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii.
12. Ordinul ministrului economiei si finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
13. Legea nr. 53/2003 republicată, privind codul muncii
14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2634 din 2015 privind documentele financiarcontabile
NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă
în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse in bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA ÎN HOTELUL NARCISA - ASTĂZI
02.11.2018, ORA 08.00.

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de
îngrijitoare la Secţia sanatorială recuperare medicină fizică şi balneologie
Postul pentru care se organizeaza concurs este de îngrijitoare.
Principalele cerinte ale postului sunt: efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei în sectie.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs, adresată comandantului Sanatoriului;
 curriculum vitae – model european;
 certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa
candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza,
valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data
desfasurarii primei probe a concursului;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea∗, potrivit legii, dupa caz
(copie B.I/C.I., copie certificat nastere, copie certificat casatorie);
 copii ale documentelor de studii∗;
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, dupa caz∗;
 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∗∗;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este : 15.11.2018, ora 16.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Balţateşti. persoană de contact Hulpoi Maria, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 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 postului,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
∗

documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării
conformităţii cu acestea.

∗∗
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

15. studii generale;
16. vechimea: nu este necesară;
17. condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. 286/23.03.2011.
18. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afisează în data de 19.11.2018
ora 16.00, la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe
pagina de internet.
Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Bălţateşti, în data de 20.11.2018, până la
ora 16.00; persoană de contact Hulpoi Maria, secretar, telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor de concurs se afiseaza
la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, şi pe pagina de
internet în data de 21.11.2018 ora 16.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba practică:se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ,
localitatea Balţateşti în data de 26.11.2018, ora 12.00;
Rezultatul la proba practică: se afiseaza in data de 27.11.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet.
Eventualele contestatii privind rezultatul probei practice se depun sediul sanatoriului,
strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, in data de 28.11.2018, pana la ora 16.00;
persoană de contact Hulpoi Maria, secretar , telefon 0233/24.40.18.
Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la proba practică se afiseaza la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet in
data de 29.11.2018 ora 16.00.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul Sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea
Balţateşti în data de 03.12.2018, ora 10.00;
Rezultatul la interviu: se afiseaza in data de 04.12.2018 ora 16.00, la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet.
Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun sediul sanatoriului, strada
Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, in data de 05.12.2018, pana la ora 16.00; persoană
de contact Hulpoi Maria, secretar , telefon 0233/24.40.18 .
Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul
sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud. Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet in
data de 06.12.2018 ora 16.00.
Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul sanatoriului, strada Florilor nr.63, jud.
Neamţ, localitatea Balţateşti, si pe pagina de internet, in data de 07.12.2018.

Tematica şi bibliografia:
I. Tematica propusă:
1. Definirea următorilor termeni: curăţarea, dezinfecţia, produse biocide, substanţe active,
produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel înalt, mediu şi scăzut.
2. Curăţarea.
3. Dezinfecţia.
4. Supravegherea expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la
produse biologice.
5. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei
medicale.
6. Definirea următorilor termeni: activitatea medicală, ambalajele pentru deşeuri rezultate
din activitatea medicală, colectarea deşeurilor medicale, colectarea separată a deşeurilor
medicale, decontaminarea termică, deşeuri infecţioase, deşeuri înţepătoare-tăietoare,
deşeuri medicale nepericuloase, deşeuri medicale periculoase, deşeuri rezultate din

activitatea medicală, eliminarea deşeurilor medicale, spaţiul central de stocare temporară a
deşeurilor medicale.
7. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere.
8. Ambalarea deşeurilor medicale.
9. Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale.
II. Bibliografia propusă:
1. Ordinului 1101/2016, privind gestionarea infecţiilor asociate asistenţei medicale,
2. Ordinului 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţenia, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare.
3. Ordinul MS 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională
de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.
4. Instrucţiune internă privind efectuarea curăţeniei.
NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă
în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse in bibliografie se studiaza cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa caz.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA INTRAREA IN HOTELUL NARCISA ASTĂZI 02.11.2018, ORA 08.00.

ALTE INFORMAŢII UTILE

CAZAREA PACIENŢILOR INTERNAŢI SE VA EFECTUA ÎN
HOTELURILE: NARCISA, OZANA ŞI TOPOLIŢA.
RECEPŢIA PACIENŢILOR, CABINETELE MEDICILOR ŞI
CAMERA DE GARDĂ VOR FI DISPUSE LA
PARTERUL HOTELULUI NARCISA.
- ESTE INTERZISĂ INTERNAREA PACIENȚILOR CU ANIMALE
DE COMPANIE.

- Accesul este permis cu autovehicule în parcările sanatoriului, numai
după ce sunt legitimate şi li se eliberează bilete de intrare în unitate;
- Sanatoriul NU îşi asumă răspunderea pentru bunurile care nu au fost
declarate şi asigurate în seiful de la compartimentul evaluare şi
statistică medicală (recepţie);
- Sanatoriul dispune de serviciu de pază permanent;
- Accesul persoanelor cu dizabilităţi:
a) Cazare
Accesul în Hotelul Bălţăteşti se asigură pe la intrarea principală în Baza
de tratament şi pe scara de serviciu până la etajul I.
Persoanele cu dizabilităţi vor fi cazate în Hotel Bălţăteşti la etajul I, camerele
101 şi 126.
b) Tratament
Cabinetele de electroterapie, magnetodiaflux, împachetări cu nămol, băi
de lumină, băi cu apă minerală sărată, aerosoli, unde scurte, masaj şi grup sanitar
sunt situate la parterul Bazei de tratament iar accesul se efectuează prin rampele
de acces interioare.
c) Parcarea autovehiculelor persoanelor cu dizabilităţi se va face
numai în locurile special amenajate prevăzute cu semnul internaţional.

