
 
 

        Nr.9197/08.11.2019  
                                                                                                 

A N U N T 
 

Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” 
organizează concurs  pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 

          
 1 post vacant de Economist I  in cadrul Compartimentului Achizitii Publice Contractare 

 

1   În vederea participării la concurs, candidaţii  depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul 
de concurs, care va conţine în mod obligatoriu: 

1 cerere de înscriere la concurs adresată managerului centrului, aprobată de şeful   structurii  
care propune organizarea concursului;  

2 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit legii, după 
caz(certificat de casatorie,certificat nastere); 

3 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări , copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 
solicitate de institutia publica; 

4 carnetul de muncă sau,dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie 
si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

5 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale care sa-
l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează , candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor , care a depus la înscriere o declaraţie pe propia 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 de concurs; 

6    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, adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii din care sa reiasa ca este clinic sanatos nu este in evidenta cu boli 
cronice si psihice,apt pentru munca; 

7 curriculum vitae; 
8 caracterizare de la ultimul loc de munca. 

Actele prevăzute la alin. 2 nr. 3, 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea.    

2     Formularul de înscrire se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs 
din cadrul Biroului RUNOS, persoana de contact economist Vaduva Dorela, telefon 021/4600232 
int.112 . 

 



3 Candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs, dosarul pentru înscriere la concurs, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs, până la ora 16.00 a ultimei zile 
de înscriere inclusiv data de 21.11.2019, persoana de contact economist Vaduva Dorela, telefon 
021/4600232 int. 112. 

Condiţii generale şi  specifice necesare pentru ocuparea posturilor scose la concurs: 
 

 

 pentru postul de  Economist I   

         - Diploma de bacalaureat; 

              - Diploma de absolvire a invatamantului postliceal sau în specialitate; 

                 - Cunostinte operare calculator; 

              - Cunostinte medii de limba engleza;   

              - 3 ani  și 6 luni vechime în specialitate; 

 

 

                                    
4.  Tipul probelor de concurs: 

                      -Proba scrisă şi proba practica/interviu. 
   5. Concursul va avea loc în data de 02.12.2019- proba scrisa(ora 10,00) si in data de 06.12.2019 proba 
practica/interviu(10,00) la CNCRNC”DR.NICOLAE ROBANESCU” din Strada Dumitru Minca, nr.44, 
Sectorul 4. Tematica / bibliografia se pun la dispozitie prin intermediul Biroului RUNOS sau pe site-ul 
unitatii. 
 

 

 

 

 

 

 

 
   MANAGER,                                                                                                      RUNOS, 
Conf.Univ.Dr.Liliana Pădure                                                                    EC. Vaduva Dorela 
 


