Jud.ALBA
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD
Nr. 1901 /10.07.2017
PUBLICATIE DE CONCURS
Spitalul de Pneumoftiziologie, cu sediul in Aiud, Jud.Alba, str. Ecaterina Varga, Nr.6, organizeaza
in data de 07.08.2017, ora 10,00 concurs/examen conform HGR nr.286/2011 modificata si
completata cu HGR 1027/2014, pentru ocuparea functiei contractuale vacante: subinginer,
studii SSD, in cadrul serviciului Administrativ, Comp.tehnic.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS
Pentru inscrierea la concurs/examen candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va
contine urmatoarele documente:
 cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
 copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta care atesta
efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice postului solocitate de autoritatea sau institutia publica;
 carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in
meseria si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului
sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 curriculum vitae - europass;
 Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ( certificate de casatorie
daca este cazul, s.a.)
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) pct.5, 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.
Actele prevăzute la alin. 1 pct.2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs se depune la Bir.Resurese Umane al spitalului din Aiud, str.Ecaterina Varga,
nr.6 pana la data de 27.07.2017 ora 15,00.
Orice relatii suplimentare precum si formularul de inscriere la concurs se pune la dispozitia
candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud, sau telefon 0258861302, int 102.
Formularul de inscriere va fi disponibil si pe site-ul unitatii www.sanatoriultbcaiud.ro.

1.

CONDITIILE GENERALE SI SPECIFICE PREVAZUTE IN FISA POSTULUI
Studii de specialitate: - diploma de absolvire a invatamantului superior de scurta durata in
specialitate;
Conditii de vechime: - minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea postului
Perfectionari (specializari): in specialitate postului
Cunostiinte de operare pe calculator (necesitate si nivel): Word si Excel nivel mediu.
Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): cunostiinte de baza – nivel mediu
Cerinte specifice:
CUNOŞTINŢE NECESARE:
 Cunostiinte tehnice impuse de specificul postului privind activitatea de intretinere si
reparatii a cladirilor si instalatiilor.
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CONDITIILE NECESARE OCUPARII UNUI POST DE NATURA
CONTRACTUALA VACANT
Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- are catatenie romana, cetatenia altor state member ale U.E. si domiciliul in Romania;
- cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- are capacitate deplina de exercitiu;
- are o sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atasata pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de families au de unitati sanitare abilitate;
- indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciu, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea situatiei in care a intervenit
reabilitarea.
TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA SI ORA DESFASURARII
Concursul se va desfasura, la Sala de şedinţă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, situată în mun. Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, in 3 etape succesive
astfel:
- selectia dosarelor - va avea loc in perioada 28.07.2017
- proba scrisa – va avea loc in data de 07.08.2017 ora 10,00.
- interviul
- va avea loc in data de 10.08.2017 ora 10,00 .
BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA ORIENTATIVA
1. Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si
completarile ulterioare.
2. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare.
3. HGR 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din venituri proprii.

4. Ordin 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare cu
modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea nr.481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Ordinul 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta.
7. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile
ulterioare, Titlul VII- spitale.
8. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
9. Legea 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice.
10. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
11. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare.
12. Ordinul 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre
Inspectoratul de Stat in constructii -I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.
CALENDARUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Activitate
Publicare concurs
Termen limită de depunere a dosarelor
Selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor
Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor
Termen pentru depunerea contestaţiilor
Termen pentru soluţionarea contestaţiilor
Proba scrisa
Afisarea rezultatelor la proba scrisa
Termen de depunere a contestatiilor
Termen pentru soluţionarea contestaţiilor
Interviul
Afisarea rezultatelor la proba interviu
Termen pentru depunerea contestaţiilor
Termen pentru soluţionarea contestaţiilor
Afisarea rezultatelor finale

MANAGER,
Vultur Vasile

Data
12.08.2017
27.07.2017 ora 1500
28.07.2017
28.07.2017
31.07.2017
01.08.2017
07.08.2017 ora 10,0
07.08.2017
08.08.2017
09.08.2017 ora 10,00
10.08.2017 ora 10,00
10.08.2017
11.08.2017 ora 15,00
14.08.2017
14.08.2017

RUNOS,
Bucur Maria

