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ANUNT

Spitalul Clinic de Obstetricd gi Ginecologie <,< Cuza Vodd > Iagi organizeazd in conformitate cu
prevederile HG.28612011 cu modificdrile gi completSrile ulterioare, in data de 19.03"2019, ora 09:00, la
sediul unitAtii din str. Cuza Vod[, nr.34, concurs pentru ocuparea urmitorului post contractual definitiv
vacant:

A.

Func{ii de execu{ie :
o Referent de specialitate
de.Achizilii

III - I post cu norm[ intreagd,

definitiv vacant in cadrul Serviciului

Condi{ii specifice :
a. Studii :
o Referent de specialitate III - studii superioare de lungd duratd absolvite cu diploma
licen!6 sau echivalent[ in domeniul gtiin(e economice/gtiin{e administrativeigtiin{e juridice;
b.Vechime:
o Referent de specialitate III - minim 6 luni vechime in specialitate.

de

B.

Dosarul de concurs al candida{ilor va con(ine urmStoarele documente :
a) cerere de inscriere la concurs adresatl Managerului Spitalului Clinic de Obstetricd qi Ginecologie
<< Cuza Vodd > Iaqi (formular tipizat);
b) copia actului de identitate sau orice alt docurnent care atesti identitatea, potrivit legii, dupd caz;
c) copiile documentelor care s6 ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializari, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postulr-ri
solicitate prin prezentul anun!;
d) carnetul de muncl sau, dupd caz, adeverin(ele care atestd vechimea in specialitatea studiilor. in
copie;

e) cazierul judiciar sau o declara{ie pe propria rdspundere cf, nu are antecedente penale care sd-l facf,
incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
f) adeverinld medicala care sd ateste starea de sindtate corespunz[toare eliberatl cu cel rnult 6 luni
anterior deruldrii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unit[1ile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfEEurarea concursului (ex. Copii acte stare civil{: certitlcat
na$tere, certifi cat cdsdtorie) ;
i) dosar plic.
Actele previzute la lit" b) - h) vor fi prezentate gi in original in vederea verificdrii conformitdlii copiilor
cu acestea.
in cazul documentului prev[zut la lit" h), candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care a depus la
inscriere o declaralie pe propria rdspundere c5 nu are antecedente penale, are obligafia de a completa

probe a
judiciar, cer mai tdrziv p6n6 ra data desfrqurdrii primei
dosarul de concurs cu originalul cazierului
concursului'
cuza voda' din
spitalurui.c"linic de obstetrici Ginecologie
Dosarul de concurs se depune la sediur
Umane
de concurs, Herciu olga, Birou Resurse
mun. IaEi, str" cuza vod[, nr' 34, |a,..,"tu,ut."omisiei
tel" 0232-213000' int' 191'

-

Pavilion Administrativ,

la concurs :
Condi{ii generale qi specifice de participare
- Condi{ii generale, conform art' 3 din H'G' nr'28612011:
Poateparticipalaconcttrspersoanacareindeplinegteurmdtoarelecondilii:
Uniunii Europene sau a statelor
a) are cetdlenia rom6n[, cetalenia altor state m.-br" ale
apa(inindSpaliuluiEconomicEuropeanqidomiciliulinRom6nia;
b) cunoaqte limta rom6nd' scris qi vorbiq
c) ur"'ra.ttu minim[ reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplin[ de exerciliu;
pentru care candideazd' atestatd pe baza
e) are o stare de s6n[tate corespunzdtoare_postului
de familie sau de unit61i1e sanitare abilitate;
adeverinlei medicale .iiu.rut"a. medicul
condilii specifice potrivit
de studii gi, dup[ caz, de vechime sau alte
condiliile
i.deplineqte
0
cerinlelor postului scos 1a concurs;
unei infrac{iuni contra umanitalii' contra
g) nu a fost condamnata definitiv pentru sivarqirea
in legaturd cu serviciui, care impiedica
statului Sau contra autoritatrii, de serviciu sau
cu
de coruplL sau a unei infrac{iuni s[virqite
inf6ptuirea justitiei, o" tut, ori u uno, fapte
a
in
care
situatriei
iuncliei, cu exceplia
intenlie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea

C.

intervenit reabilitarea'

D.

Probele stabilite pentru concurs

:

oselecliadosarelordeinscriereindatade12'03'2019ora10'00;
. proba scris[ in data de l9'03'2019" ora 9'00;
. proba practicd in data de 25 '03 '2019 ora 9'00
o interviulin data de29'03'2019 ora 9'00'

Toateprobeleconcursuluisedesf[goar[lasediulspitaluluiClinicdeobstetric[qi
nr' 34'

Ginecologi e'oCnzaVod[", din

E"
F'.

Bibliografia de concurs

-

Mun' Iaqi' str'

Cuza Vod[

anexatd prezentuiui anun!'

Calendarul de desf[qurare a concursului

:

depune dosarele de concurs

Data-1imit6

iei de dosare
Data afisarii rezultatului selecliei de dosare

D"t.

tftt, Artt

t.^ttutului

Data probei scri.se

12.03.2019
13.03.2019
14.03.2019
15.03.201 9

"ontt'tutiil

Data afig[rii rezultatului probei scrise

D"t"

I 1 .03 .20 1 9, ora I 5,00

taliilor privind rezultatul probei scrise
,*rltatului contestatiilor privind proba scrisl
"f,,t,Artt

Data probei Practice
Data afigarii rezultatului probei practice

19.03.2019
20.03.2019

21.03.2019
22.03.2019
25.03.2019
26.03"2019

Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul probei practice

27.03.2019

Data afi;6rii rezultatului contestafiilor privind proba practicd

28.03.2019

Data probei interviului

29.03.2019

Data afiE6rii rezultatului probei practice

0l .04.2019

Data-limitd de depunere a contestafiilor privind rezultatul probei interviului

02.04.2019

Data afigdrii rezultatului contestaliilor privind proba interviului

03.04.2019

Data afigdrii rezultatului final al concursului

04.04.2019

Manager,
Ec. Robert DANCA

$ef serviciu RLTNOS,
Insp. Virlan Ioana

V4/*

Intocmit,
Ref. BusuiogMariana

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA $I GINECOLOGIE "CIJZAVODA'' IA$I

BIBLIOGRAFIE CONCURS
Pentru ocuparea postului de referent specialitate achizilii in cadrul

l. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziliile publice publicat in: MONITORUL OFICIAL
nr. 390 din23 mai2016, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
2. HOTARARE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractulr:i de achizilie publicdiacordului-cadru din Legea
nr. 9812016 privind achiziliile publice publicat in: MONITORUL OFICIAL nr.423 din 6 iunie
2016 cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
a

4.

5.

6.

7

LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile qi cdile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizilie publicS, a contractelor sectoriale qi a contractelor de concesiune de
lucrdri qi concesiune de servicii, precum qi pentru organizarea gi funclionarea Consiliului
Nalional de Solulionare a Contesta{iilor publicat in: MONITORUL OFICIAL nr.393 din 23 mai
20t6;
ORDIN nr. 281 clin22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual
al achiziliilor publice gi Programului anual al achiziliilor sectoriale pr-rblicat in: MONITORUL
OFICIAL nr.48l din 30 iunie 2016;
LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a
conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizilie public[ publicat in:
MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016;
Ordinul nr.l258l7.ll.2016 pentru transparentizarea informa{iilor cu privire la achiziliile publice
qi contractele ce implicd ttilizarea patrimonir-rlui public la nivelul spitalelor publice, serviciilor
judetrene de ambulanla gi institufiilor cu personalitate juridicd aflate in subordinea sau in
coordonarea Ministerului S5netdtrii;
Ordinul nr. 1581/05.10.2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale
intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de
achizilie publicS, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale gi a contractelor de concesiune de
lucrdri qi concesiune de servicii.

/
,f

Director Irinaiciar Conta
Ec. Gica Cogescu

$ef

Se rvi c

t

€

1!,chizi1ii,
F,c. MihaelQfiobanu
iu

J

,./21

COD: FC_RSU_12

FORMULAR

Versiune: 01
Fisa post
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REFERENT DE SPECIALITATE

1. Postul
2. COR
3. Titularul postului
4. Sectia

Serviciul achizitii

5. Natura activitatii

Executie
Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul economic/juridic/administrative
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Word,
Excel - nivel avansat; utilizare internet – nivel avansat ;

6. Cerinte

- Cunoasterea si insusirea prevederilor ROI si ROF.
- Cunoasterea si insusirea prevederilor Contractului Colectiv de Munca;
- Legea 98/2016 privind achizitiile publice: HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile
si completarile ulterioare ;
Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional
7. Cadrul legal
de Soluţionare a Contestaţiilor;
Ordinul 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al
achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale
Ordinul nr. 1258/7.11.2016 pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile
publice şi contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor
publice, serviciilor judeţene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în
subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii
-Cunoasterea Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice;
8. Obiectivul postului -Organizarea si derularea atat a procedurilor de achizitii publice, cat si a achizitiilor
directe;
-capacitatea de a lucra in echipa;
9. Abilitati,calitati,
-comunicare;
aptitudini necesare
- asumarea responsabilitatilor;
- cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul economic si administrativ;
- stabilitate psihica, echilibru emotional, constanta in atitudini si manifestari;
- gandire analiticaa, rationament logic, capacitate de analiza si capacitate de sinteza;
Subordonat: sef serviciu achizitii; director financiar contabil;manager;
10. Pozitia in
Inlocuieste si este inlocuit de referent de specialitate din cadrul serviciului de achizitii cu
structura unitatii:
prealuarea responsabilitati si sarcinilor

Functia
Data

Elaborat
Sef Birou RUNOS

Verificat
Director Financiar Contabil

Semnatura
© Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Iasi

Aprobat
Manager

COD: FC_RSU_12

FORMULAR

Versiune: 01
Fisa post

11. Relatii de munca

12. Atributii

Functia
Data
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Ierarhice :
- sef serviciu achizitii; director financiar contabil; manager;
Funcţionale
– cu societăţile comerciale, instituţii publice care au contracte de achiziţii publice
încheiate cu unitatea
De colaborare
– cu serviciile , sectiile şi compartimente din cadrul unitatii
De reprezentare
– în limita delegărilor date de conducerea unitatii.
1.
transmite electronic Ministerului Sănătăţii, folosind pagina web
www.monitorizarecheltuieli.ms.ro, informaţii cu privire la achiziţiile publice şi
contractele ce implică utilizarea patrimoniului public, în scopul transparentizării acestora,
in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1258/7.11.2016 pentru transparentizarea
informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea
patrimoniului public la nivelul spitalelor publice, serviciilor judeţene de ambulanţă şi
instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului
Sănătăţii
2.
intocmeste si tine evidenta comenzilor aferente contractelor tinand cont de
stocurile existente si necesarul lunar aprobat de ordonatorul de credite, cu incadrarea
in Bugetul de venituri si Cheltuieli trimestrial si anual;
3.
elaboreaza documentatia de atribuire pentru procedurile repartizate, conform
regulilor prevazute de HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare, în baza solicitărilor scrise ale sectiilor/compartimentelor si a Programului
anual al achizitiilor publice;
4.
elaborează documentele aferente derulării procedurii de achiziţie publică
(calendar, procese verbale, raport de evaluare, comunicări catre ofertanti, solicitări de
clarificari şi răspunsuri la clarificări,etc)
5.
realizează şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând
mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare si de atribuire
catre SEAP;
6.
îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea
prevăzute de - Legea 98/2016 si HG 395/2016;
7.
realizează şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând
mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare si de atribuire
catre SEAP;
8.
executa si finalizeaza procedurile de atribuire repartizate;
9.
constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice pentru procedurile elaborate;
10.
executa si urmăreşte derularea procedurilor de achiziţii publice repartizate, prin
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în condiţiile prevăzute de lege;
11.
efectuează studiul de piaţă şi realizează baza proprie de date cu privire la
furnizorii şi prestatorii de bunuri, servicii şi lucrări ce fac obiectul programului anual de
achiziţii;
12.
centralizează referatele de necesitate realizând astfel identificarea necesităţilor
obiective, menţionează codul CPV respectiv;
Elaborat
Sef Birou RUNOS

Verificat
Director Financiar Contabil

Semnatura
© Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Iasi

Aprobat
Manager

COD: FC_RSU_12
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13. Responsabilitati

Functia
Data
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13.
participă la întocmirea planului de achiziţii pentru bunuri, servicii sau lucrări;
14.
pune în executare legile şi celelalte acte normative în legătură cu procedurile de
achiziţii publice;
15.
asigură confidenţialitatea asupra activităţilor desfăşurate şi a lucrărilor realizate.
16.
se preocupă permanent de cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea modificărilor
legislative în domeniul de activitate conform fişei postului;
17.
rezolvă corespondenţa conform cu atribuţiilor fişei postului;
18.
face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectarea şi adjudecarea
ofertelor pentru bunuri, servicii sau lucrari repartizate;
19.
participă ca membru desemnat în comisiile de recepţie pentru bunuri, servicii sau
lucrari;
20.
participă ca membru desemnat în comisiile de inventariere a patrimoniului
spitalului;
21.
respectă şi aplică cu sticteţe prevederile legale pe baza cărora îşi desfăşoară
activitatea,
22.
execută orice alte sarcini din domeniul de activitate, potrivit pregătirii
profesionale şi funcţiei ocupate, la care este solicitat de către conducătorii ierarhici
superiori.
-Răspunde şi întocmeşte în timp util situaţii solicitate de catre: sefii ierarhici superiori şi
alte organe abilitate;
- Răspunde pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor pe care le-a iniţiat,
- raspunde de corectitudinea documentelor puse la dispozitia celor care elaboreaza
strategia si politica financiara.
- respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie;
- raspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare
(softuri, utilizarea internetului etc.).
- insuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management al
calitatii in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor conform
CONAS ;
- raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in
functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
- foloseste datele şi informaţiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu
privire la îndeplinirea atribuţiilor funcţiei sale, fără a le utiliza în nici un alt scop;
-sa ia toate masurile pentru a pastra caracterul confidential al datelor si informatiilor la
care are acces prin natura atributiilor functiei sale, al informatiilor comerciale, despre
litigiile ce apar intre angajator si terte persoane, situatiilor financiare sia alte date
similare.
- mentine relatii corecte, colegiale si colaboreaza cu colegii;
-efectuează controlul medical periodic;
-are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de
plecare din serviciu;
-va respecta graficele de planificare a concediilor de odihna ;
-va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;
-răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 si
cele privind securitatea si sanatatea in munca conform Legii 319/2006;
-va comunica angajatorului orice eveniment asa cum este definit in legislatia amintita,
Elaborat
Sef Birou RUNOS

Verificat
Director Financiar Contabil

Semnatura
© Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Iasi

Aprobat
Manager

COD: FC_RSU_12
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Versiune: 01
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aducând la cunoştinţa managerului orice defecţiune de natură să constituie un pericol;
-este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate şi consumul de băuturi
alcoolice în timpul programului de lucru;
- obisnuite;
14. Mediu de lucru
- munca de birou;
- deplasari pe distante scurte sau medii (depunerea de acte, etc.).
Program de lucru:
- 8 ore/zi, 5 zile/saptamana
-posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale
Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi reînnoită în cazul
apariţiei unor noi reglementări legale.
Avizat,
Sef Serviciu achizitii,
Ec. Ciobanu Mihaela Violeta

Salariat : ___________
Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate
activităţile
(sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care
le voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii
şi
Regulamentului de Ordine Interioară unitatii
Semnatura:______________

Data: _______________

Functia
Data

Elaborat
Sef Birou RUNOS

Verificat
Director Financiar Contabil

Semnatura
© Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Iasi

Aprobat
Manager

