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PUBLICATIE
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad. jud.Hunedoara orgarizeaza in confbrmitate cu prevederile H.G.
nr.28612011,, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere:

-

1 post

;ef birou

-in

cadrul ,,Birou Resurse Umane-juridic"

Conditii generale pentru participarea la concurs:
- are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- cunoaste limba romana scris si vorbit;
- are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- are capacitatea deplina de exercitiu;
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale
eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit ccrintelor
postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unci infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra
autoritatii, de serviciu, sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor l'apte
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;
Conditii specifice pentru ocuparea postului:
a) studii superioare cu diploma de licenld in profil economic sau juridic;
b) curs de perfeclionare sau specializare in resurse umane;
c) minim 5 ani vechime in specialitatea studiilor;
d) minim 2 ani vechime in resursc umane.

-

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adrcsata managerului unitatii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta

e1'ectuarea unur

specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, du,pacaz, o adeverinta care sa ateste vcchimea in
munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l laca
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 tamilie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) taxa inscriere - 50 lei;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea
acestuia, in lbrmatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
in cazul in care candidatul depune 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 dc concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data dcsfasurarii primei probe a concursului.
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 aceasta.
Concursul/examcnul pentru ocuparea funcliei de gef birou resurse umane-juridic se vaorganiza in data de
12.06.2018 ora 10,00 - proba scrisS, respectiv data de 15.06.2018 ora 10,00 - interviul de seleclie la sediul
unitatii.
Data limitd pAnE la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 04.06.2018. ora 12,00.
Relatii suplimentare la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, judet Hunedoara, str.Mdgura nr.25,
tolefon 02541671050 - interior 223.
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pentru ocuparea funcliei de gef birou resurse umane-juridic
la Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad
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5.

LEGEA nr. 9512006 (*actualizatl) privind reforma in domeniul sanAt5tii - Titlul VII Spitalele
- cap.II - III.
LEGE nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice;
LEGE nr.53/2003 Codul muncii cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;
HOTARARI,Nr.la€/z0laprivind registrul general de eviden{i a salariafilor;
ORDIN nr, 1.22412010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenfa medicalS
spitaliceasc[, precum qi pentru modificarea qi completarea Ordinului ministrului sinitSlii publice
nr. 7.77812006 privind aprobarea normativelor de personal;
nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncd, organizarea gi
efectuarea gdrzilor in unitdtrile publice din sectorul sanitar;
HOTARARE nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor
de munci, a categoriilor de personal, a mirimii concrete a sporului pentru condilii de muncd
prevdzut in anexa nr. II la lrgea-cadrt nr. 15312017 privind salarizarea personalului plAtit din
fonduri publice, precum gi a condiliilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupalionali de
funclii bugetare "Sdnitate gi asisten(l social6";

6. ORDIN
7.

8. LEGE nr.26312010 privind sistemul unitar de pensii publice;
9, ORDIN nr.1,47012011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea gi promovarea in func(ii,
grade qi trepte profesionale a personalului contractual din unitAlile sanitare publice din sectorul
sanitar;
10. O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile gi indemnizafiile de asigurdri sociale de sdndtate;
11. ORDIN nr. 1.22912011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanlelor profesionale
individuale gi a modelului figei de evaluare a performanlelor profesionale individuale;
12. ORDIN nr. 86912015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea gi desfEgurarea

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist gi
chimist din unitAtile sanitare publice, precum qi a funcliilor de gef de sectie, qef de laborator gi
qef de compartiment din unitatile sanitare fEri paturi, respectiv a funcfiei de farmacist-gef in
unitalile sanitare publice cu paturi;
13. HOTAnAnn nr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor func{iilor
contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pl6tit din fonduri publice;
14. ORDIN nr.83412011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unit6lilor gi
subunitililor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funclii de
conducere;
15.

ORDIN nr.

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare qi desligurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcliilor specifice comitetului director din spitalele
28412007

publice
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