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DEOARECE ANUNTUL PE PORTALUL POSTURI.GOV.RO A F'OST

PUBLICAT iN DATA DE g IANUARII"}O}O

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE

ECONOMIST I -ACHIZITII PUBLICE SE VA DESFA$URA DUPA

URMATORUL CALENDAR:

DATA LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR : 20 IANUARIE 2O2O-

oRA 16.00;

PROBA SCRISA : 03 F'EBRUARIE 2020 - ORA 10,00;

PROBA INTERVIU : 05 FEBRUARIE 2020 - ORA 1"1,00.

Pentru a ocupa un post contractualvacarrt,, candidalii trebuie sd indeplineascd conforn
art.7, Capitolul III din Regulamentul de organizare qi desfE$urare a concursului qi a
examenului pentru ocuparea posturilor vacartte qi temporar yacante, precum qi stabilirea
criteriilor de evaluare a performanlelor profesionale individuale la promovare prin
examen a personalului contractual din sistemul sanitar, aprobat prin H.G. nr.49712010,
urmdtoarele condilii generale :

a) indeplineqte condiliile prevdnfie de lege in vederea exercitdrii profesiei in
Rom0nia;

b) are vdrsta de minimum 18 ani implinili ;
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are capacitate deplinl de exerciliu;
are o stare de sdndtate corespunzdtoarc postului pentru care candideazd,, atestatS

de medicul de familie sau de medicul de specialitate medicina muncii ;

indeplineqte condiliile de studii prevdzrrte pentru postul vacant;
indeplinegte condi,tiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
nu a fost condamnat pentru sdvdrEirea unei infracliuni contra umanitSlii, contra
statului sau contra autoritdlii, de serviciu sau in legbturI cu serviciul, care

impiedicd inftptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei
infracliuni sSvdrqite cu intenfie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea funcliei
vacante pentru care candideazd, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Condiliile specifice necesare in vederea participdrii Ia concurs qi a ocupdrii funcliei
contractuale sunt:

Pentru post de economist I- la compartimentul de achizilii publice:
- diploml de licen{n in profilul economic
- minim 3 ani qi 6 luni vechime in specialitate economici

Taxa de inscriere este de 100 lei.

Dosarele de inscriere se depun la sediul instituliei in termen de 10 zile de la publicarea
anunfului. Conform art.8 Capitolul III din Regulamentul de organizare qi desfbqurare a

concursului qi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante qi temporar vacante,
precum qi stabilirea criteriilor de evaluare a performanlelor profesionale individuale la
promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, pentru
inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va confine in
mod obligatoriu, urm6toarele documente :

a) copia actului de identitate;
b) formularul de inscriere;
c) copiile diplomelor de studii qi ale altor acte care atestfi efectuarea unor specializdri;
d) copia carnetului de muncd sau, dupd caz, o adeverinld care sd ateste vechimea in

muncd qi, dupd caz,in specialitate;
e) cazieruljudiciar;
f) adeverinlacare sd ateste starea de s6n6tate corespunzdtoare;
g) copia fiqei de evaluare a performanfelor profesionale individuale sau, dupd caz,

recomandarea de la ultimul loc de munc6;
h) alte inscrisuri din care sd rezulte indeplinirea condiliilor speciale de participare la

concurs.
Copiile de pe actele mai sus menlionate se prezintS insolite de documentele

originale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de cdtre secretariatul
comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Detalii privind condiliile specifice qi bibliografta de concurs sunt disponibile
accesdnd pagina oficiald www.efosan.ro sau la sediul spitalului.
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Relalii suplimentare se pot obline la
MedicinS Fizicd qi Balneologie Eforie Nord,
umane, tel. 024t 741 082.

sediul Spitalului Clinic de Recuperare,
Aleea Speciald nr.l, la biroul de resurse
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