Nr.7729/23.10.2017

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului/
examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director, respectând prevederile
Ordinului nr. 284/2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice (cu
modificările şi completările ulterioare şi completat prin Ordinul nr. 954/2017 pentru modificarea
anexei la Ordinul nr. 284/2007) şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată
Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae
Robănescu” organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului
director: director financiar contabil gr. II
Concursul/examenul va avea loc la sediul Centrului Naţional Clinic de Recuperare
Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” din strada Dumitru Mincă, nr. 44, sector 4,
Bucureşti, şi constă în:
- test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului - în data de
14.11.2017, ora 10:00;
- susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului - în data de
16.11.2017, ora 10:00;
- interviul de selecţie - în data de 16.11.2017, ora 12:30.
La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele
criterii:
1. Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori 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 i-ar face
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
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c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
2. Criterii specifice:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în profil economic;
b) au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
c) deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de
conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.
Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actele de stare civilă (buletin, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz);
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este
definită prin lege;
h) 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;
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de
conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
j) proiectul de specialitate;
k) chitanţa de plată a taxei de participare în valoare de 150 lei.
Dosarul se înscriere va fi depus la secretarul comisiei de concurs (la Biroul RUNOS, între
orele 08:00-16:00, telefon 0214600232/int. 112). Documentele solicitate vor fi prezentate şi în
original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de
ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează de către Comisia de
soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data depunerii acesteia.
Şef Birou RUNOS,
Ec. Văduva Dorela

Manager,
Conf. Univ. Dr. Pădure Liliana
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