
     
 
 
 
 
 
ANUNT  CONCURS 

 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, cu sediul în localitatea Palazu Mare, str. Sentinelei nr.40, 

județul Constanța organizează la sediu, concurs în conformitate cu HG 286 / 2011 cu modificările și completările 
ulterioare, pentru ocuparea următoarului post contractual temporar vacant (titularul postului se afla in 
concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani. Perioada pentru 
care se organizeaza concursul fiind de 1 an si 06 luni):  

 
- 1 post Economist 1A, studii superioare – serviciul RUNOS- Achizitii Publice - Aprovizionare - Transport – 

Administrativ, post de executie 
 
Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor mai sus mentionate numai persoanele care indeplinesc 

cumulativ urmatoarele conditii: 
 
Condiții generale: 
a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în România; 
b) cunosc limba română, scris și vorbit; 
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) au capacitate deplină de exercițiu; 
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberata de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos 
la concurs; 
g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea; 

Conditii specifice: 
 
 
 post Economist 1A, studii superioare – serviciul RUNOS- Achizitii Publice - Aprovizionare - 

Transport – Administrativ, post de executie 
- Studii superioare economice– diploma licenta 
 - 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea studiilor  
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referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
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4. Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-
verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică 

5. Fisa postului 
 
 

 
Calendar  desfasurare concurs: 

 
Depunere dosare in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii anuntului (in perioada 19.10.2021 – 
25.10.2021 inclusiv), ora 10,00  

1. Selectia dosarelor de inscriere 
Afisare rezultate selectie dosare                26.10.2021 
Depunere contestatii                27.10.2021 
Afisare rezultate dupa solutionare contestatii             28.10.2021 

 
2. Proba scrisa – test grila: 

 03.11.2021, ora 09,00   
Afisare rezultate     03.11.2021 
Depunere contestatii     04.11.2021 
Afisare rezultate contestatii si rezultat final proba 05.11.2021 

 
3. Proba interviu - din motive tehnice – neexistand mijloace tehnice de inregistrare si stocare, la intrebarile 

comisiei de concurs, raspunsurile candidatilor sa fie consemnate tot in scris de catre acestia. 
- Proba interviu: 

 08.11.2021, ora 09,00   
Afisare rezultate     08.11.2021  
Depunere contestatii     09.11.2021 
Afisare rezultate contestatii si rezultat final proba 10.11.2021 

 
 
 
Afisare rezultat final concurs - 11.11.2021 
 
  
 
 Depunerea la sediul spitalului in perioada 19.10.2021 – 25.10.2021 inclusiv), ora 10,00  a  Dosarului 
complet cu toate documentele solicitate, asezate in ordinea de mai jos, care va conţine: 
 cererea de înscriere adresata managerului unitatii (formularul se găseşte pe site-ul spitalului  

www.pneumoconstanta.ro-concursuri si examene) 

http://anap.gov.ro/web/ordinul-presedintelui-anap-nr-1170-2021-privind-aprobarea-formularelor-standard-ale-proceselor-verbale-intermediare-de-evaluare-aferente-procedurilor-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica/
http://anap.gov.ro/web/ordinul-presedintelui-anap-nr-1170-2021-privind-aprobarea-formularelor-standard-ale-proceselor-verbale-intermediare-de-evaluare-aferente-procedurilor-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica/
http://www.pneumoconstanta.ro-concursuri/


     
 declaraţia de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (formularul afisat pe site-ul spitalului, 

www.pneumoconstanta.ro-concursuri si examene) 
 declaratia pe propria răspundere că toate documentele in copie depuse in dosarul pentru angajare sunt 

„conform cu originalul” (formularul afisat pe site-ul spitalului  www.pneumoconstanta.ro-concursuri si 
examene) 

 copie diploma de licenta in specialitatea postului 
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
 Curriculum Vitae, datat si semnat (CV) 
 copia carnetului de muncă si/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 

specialitatea studiilor  
 adeverinta – in copie, tip carnet de munca pentru atestarea vechimii dupa data de 01.01.2011, cu perioada 

lucrata- exclus: raport revisal salariat / contract de munca / dispozitie incetare activitate  
 cazierul judiciar sau declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să il facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează (formularul afisat pe site-ul spitalului 
www.pneumoconstanta.ro-concursuri si examene) 

 În cazul candidatului 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.  

 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; 
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea 
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.  

 copie certificat nastere 
 copie certificat casatorie ( unde este cazul ) 
 copie hotarare de divort ( unde este cazul ) 

 
 

 
Se accepta NUMAI dosarele complete, cu toate documentele solicitate in prezentul anunt. Nu se admit 

completari, iar dosarele incomplete vor fi respinse. 
 

Taxa de concurs se achita in ziua concursului la casieria spitalului iar chitanta se va pune in dosarul 
candidatului si este de 30 lei.  
 

Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia, tematica de concurs sunt disponibile in prezentul anunt publicat 

pe site-ul spitalului, accesând  pagina oficială. Relaţii in zilele lucratoare L-V, orele 9,00 – 14,00 la tel. 0241 / 

486.338, birou RUNOS. 

 
MANAGER, 

DR. BORGAZI  ERDIN 

http://www.pneumoconstanta.ro-concursuri/
http://www.pneumoconstanta.ro-concursuri/
http://www.pneumoconstanta.ro-concursuri/
http://www.spitalul-mangalia.ro/

	2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
	4. Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică


