JUDEŢUL IAŞI

ROMÂNIA
- CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE „CUZA VODĂ” IAȘI
Str. Cuza Vodă, nr. 34, Iaşi, ROMANIA
Tel:+40.0232-21.30.00/Fax:+40.0232.21.54.68, www.spitalcuzavodaiasi.ro

Nr. ______ / ________2015

Nr. de exemplare : 2
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ANUNŢ

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie « Cuza Vodă » Iaşi organizează în data de 07.07.2015,
ora 09:00, la sediul unitatii din str. Cuza Vodă, nr. 34, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
A.

B.

Funcţiile contractuale definitiv vacante pentru care se organizează concursul:
1. Funcţii de conducere :
Asistent şef – 1 post cu normă întreagă, asistent medical, specialitatea medicină generală,
grad profesional principal, în cadrul Laboratorului de Analize medicale.
2. Funcţii de execuţie
- Ingrijitoare - 1 post cu normă întreagă, în cadrul secţiei Obstetrică I
Condiţii specifice :
a. Studii :
o îngrijitoare– minim şcoală generală
b. Vechime :
o pentru postul de asistent şef – 5 ani vechime în specialitate

Dosarul de concurs al candidaților va conţine următoarele documente :
a)cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «
Cuza Vodă » Iaşi (formular tipizat) ;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate prin prezentul anunț;
d)certificat de liberă practică (membru OAMR) – pentru asistentul medical;
e)asigurare pentru malpraxis medical – pentru asistentul medical ;
f)copia livretului militar - daca este cazul;
g)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;
h)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
i)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;
j)curriculum vitae;
k)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (ex. Copii acte stare civilă)

C.

l)dosar plic.
Actele prevăzute la lit. b) - g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor
cu acestea.
În cazul documentului prevăzut la lit. h), 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.
Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Cuza Vodă, din
mun. Iași, str. Cuza Vodă, nr. 34, la secretarul comisiei de concurs, Busuioc Mariana, Birou Resurse
Umane – Pavilion Administrativ, tel. 0232-213000, int. 191.
D.

E.

Condiţii generale și specifice de participare la concurs :
- Condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 :
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)
are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;;
d)
are capacitate deplină de exerciţiu;
e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g)
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
h)
Probele stabilite pentru concurs :
• selecţia dosarelor de înscriere în data de 29.06.2015, ora 10,00 ;
• proba scrisă în data de 07.07.2015, ora 9,00 ;
• interviul în data de 13.07.2015 ora 9,00.

Toate probele concursului se desfășoară la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie
“Cuza Vodă”, din munc. Iaşi, str. Cuza Vodă nr. 34.
A. Bibliografia de concurs – anexată prezentului anunţ.
B. Calendarul de desfășurare a concursului :
Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs
Data selecției de dosare
Data afișării rezultatului selecției de dosare
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției de dosare
Data afișării rezultatului contestațiilor privind selecția de dosare
Data probei scrise

29.06.2015, ora 15,00
01.07.2015
02.07.2015
03.07.2015
06.07.2015
07.07.2015

Data afișării rezultatului probei scrise
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei scrise
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba scrisă
Data probei interviului
Data afișării rezultatului probei interviului
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei interviului
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba interviului

08.07.2015
09.07.2015
10.07.2015
13.07.2015
14.07.2015
15.07.2015
16.07.2015

Data afișării rezultatului final al concursului

17.07.2015

Manager interimar,
Conf. Dr. Blidaru Iolana

Şef Birou RUNOS,
Insp. Vîrlan Ioana

Întocmit,
Insp. Bambu Linda

