Spitalul Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan’’ scoate la concurs urmatorul
post contractual temporar vacant pe perioada determinata :
 Un post de asistent medical specialitatea medicina generala studii superioare, vechime in
specialitate minim 6 luni - SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE
Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs/examen si ocuparii
functiei contractuale pe perioada determinata sunt:
- diploma de licenta in domeniul medical studii superioare de lunga durata;;
- studii postliceale - diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta in
specialitatea de asistent medical;
- certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului ;
- vechime in specialitate minim 6 luni;

Concursul va avea loc în data de 10.06.2019 – proba scrisă si
14.06.2019 – proba practica/interviu , la sediul instituţiei din Soseaua
Vitan Barzesti nr 13 , sector 4, Bucureşti
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 04.06.2019 .
Pentru a ocupa un post contractual candidatii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si
domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura
cu serviciul, 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 functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului:
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar

platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta
un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau
institutiei publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta
identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c. copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice* ale
postului solicitate de institutia publica conform fisei postului si a statului
de functii aprobat ;
d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta
vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza;
f. 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;
g. curriculum vitae.
Taxa de inscriere la concurs se va plati la casieria unitatii (subsol)
astfel:
 Asistent medical - 100 de lei ;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data,
numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de
Ministerul Sanatatii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu
are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia
dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a
concursului, respectiv proba scrisa.Daca documentul nu este prezentat la
intrarea in sala vor fi declarati respinsi
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de
munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in
original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta in:
 Selectia dosarelor de inscriere;
 Proba scrisa;
 Interviu .
Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului ,
consta in redactarea unei lucrari (exclus grila).
In cadrul interviului se testeaza si abilitatile practice si motivatia
candidatilor.
Detalii privind tematica si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand
pagina oficiala.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta
,,Sfantul Ioan’’ din Bucuresti, Strada Vitan Barzesti nr 13 , sector 4, Telefon :
021 334.51.90, 021 334.51.70- Serviciul RUNOS .

Spitalul Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan’’ scoate la concurs urmatorele
posturi contractuale pe perioada nedeterminata :
- Un post vacant de asistent medical principal generalist specialitatea medicina generala,
studii postliceale – Sectia UPU , vechime in specialitate minim 5 ani;
- Patru posturi vacante de asistenti medicali principali generalisti specialitatea radiologie,
studii postliceale – Sectia UPU- Laborator de radiologie si imagistica nucleara , vechime in
specialitate minim 5 ani;
- Un post vacant de asistnt medical specialitatea radiologie, studii postliceale - Sectia UPULaborator de radiologie si imagistica nucleara , vechime in specialitate minim 6 luni;
- Cinci posturi vacante de infirmier - Sectia UPU, certificat de infirmier, vechime ca infirmier
minim 6 luni;
- Un post vacant de ingrijitoare - Sectia UPU, fara vechime ;
- Un post vacant de registrator medical principal – Sectia UPU , vechime in specialitate
minim 4 ani;
- Un post vacant de registrator medical – Sectia UPU – Cabinet medicina dentara ,vechime in
specialitate minim 6 luni;
- Un post vacant de brancardier - Sectia UPU, fara vechime;
- Un post vacant de brancardier - post fix spital , fara vechime;
- Doua posturi vacante de infirmier debutant, Sectia Clinica Medicina Interna, fara vechime;
-Un post referent de specialitate IA, Serviciul Resurse Umane, Normare,Organizare,Salarizare,
studii superioare, vechime in specialitatea studiilor 6 ani si 6 luni;
 Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs/examen si
ocuparii functiei contractuale pe perioada nedeterminata pentru postul de
asistent
medical principal
generalist specialitatea
medicina
generala,
respectiv radiologie, studii postliceale sunt:
- studii liceale absolvite cu diploma de bacalaurat;
- studii postliceale - diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta in
specialitatea de asistent medical medicina generala respectiv radiologie;
- certificat promovare examen de grad principal
- certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului ;
- experienta in specialitate minimum 5 ani;
 Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs/examen si
ocuparii functiei contractuale pe perioada nedeterminata pentru postul de
infirmier sunt:

- nivel studii generale;
- curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
- minim 6 luni vechime ca infirmier
 Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs/examen si
ocuparii functiei contractuale pe perioada nedeterminata pentru postul de
infirmier debutant sunt:

- nivel studii generale;
- curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
- fara vechime
 Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs/examen si
ocuparii functiei contractuale pe perioada nedeterminata pentru postul de
ingrijtor sunt:

- nivel studii generale;
- fara vechime
 Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs/examen si
ocuparii functiei contractuale pe perioada nedeterminata pentru postul de
brancardier sunt:

- nivel studii generale;
- fara vechime
 Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs/examen si
ocuparii functiei contractuale pe perioada nedeterminata pentru postul de
registrator medical principal sunt:
- studii liceale absolvite cu diploma de bacalaurat;
- curs absolvire registrator medical
- vechime in specialitate minim 4 ani cu obtinerea gradului de principal;
 Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs/examen si
ocuparii functiei contractuale pe perioada nedeterminata pentru postul de
registrator medical sunt:
- studii liceale absolvite cu diploma de bacalaurat;
- curs absolvire registrator medical
- vechime in specialitate minim 6 luni;
 Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs/examen si
ocuparii functiei contractuale pe perioada nedeterminata pentru postul de
referent de specialitate I – Serviciul RUNOS sunt:
- Vechime in specialitatea studiilor 6 ani si 6 luni
Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
Vechime minima in domeniul resurselor umane 5 ani;

-

Prezintă avantaj, dovada efectuării unor cursuri, specializări în domeniu, dovedit prin
atestat;
Cunoştinţe de operare pe calculator, utilizare programe MS Office, (Word,Excel)

Concursul va avea loc în data de 18.06.2019 – proba scrisă si 21.06.2019
– proba practica/interviu , la sediul instituţiei din Soseaua Vitan Barzesti
nr 13 , sector 4, Bucureşti
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 11.06.2019 .
Pentru a ocupa un post contractual candidatii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si
domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura
cu serviciul, 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 functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului:
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta
un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
h. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau
institutiei publice organizatoare;
i. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta
identitatea, potrivit legii, dupa caz;
j. copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice* ale
postului solicitate de institutia publica conform fisei postului si a statului
de functii aprobat ;
k. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta
vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
l. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza, valabil 6 luni;
m. 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;
n. curriculum vitae.

Taxa de inscriere la concurs se va plati la casieria unitatii (subsol)
astfel:
 Asistent medical - 100 de lei ;
 Infirmier, ingrijitor, brancardier, registrator medical, referent de
specialitate - 50 lei
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data,
numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de
Ministerul Sanatatii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu
are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia
dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a
concursului, respectiv proba scrisa.Daca documentul nu este prezentat la
intrarea in sala vor fi declarati respinsi
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de
munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in
original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta in:
 Selectia dosarelor de inscriere;
 Proba scrisa;
 Interviu .
Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului ,
consta in redactarea unei lucrari (exclus grila).
In cadrul interviului se testeaza si abilitatile practice si motivatia
candidatilor.
Detalii privind tematica si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand
pagina oficiala.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta
,,Sfantul Ioan’’ din Bucuresti, Strada Vitan Barzesti nr 13 , sector 4, Telefon :
021 334.51.90, 021 334.51.70- Serviciul RUNOS .

