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ANUNŢ 
 
 

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA organizează concurs, în conformitate cu H.G. 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor general de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completările 
ulterioare, cu Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante: 

 

Nr.crt. Post Compartiment 

1 Referent de specialitate II RUNOS 

 
CONDITII GENERALE DE INSCRIERE LA CONCURS  

a) are cetăţenia română, cetăţenie a 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 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 ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 

a intervenit reabilitarea. 

 

CONDITII SPECIFICE DE INSCRIERE LA CONCURS: 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de referent de 

specialitate II – Birou RUNOS: 

-  diploma de licenţă (sau echivalentă) în domeniul economic/juridic 

   -  vechime de 3 ani 6 luni ȋn specialitatea studiilor  

   - certificat de absolvire curs in domeniul resurselor umane organizat de furnizori autorizati  
de Ministerul Muncii  
 

 



DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului spitalului (disponibilă la 
înscriere); 

b) copie act identitate (sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz), copie certificat naştere, copie certificat căsătorie (dacă este cazul); 

c) copie documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care să ateste efectuarea 
unor specializări (copie diploma licență (sau echivalentă) în domeniul economic/juridic, 
copie certificat de absolvire curs in domeniul resurse umane organizat de furnizori 
autorizați de Ministerul Muncii) 

d) copie carnet de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate  
e) cazier judiciar în original sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de medicul de familie al candidatului 
g) curriculum vitae - model european 

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

În cazul documentului prevăzut la lit.e) 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. 

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea conformității 

copiilor cu acestea. 

În cazul nepromovării concursului se vor elibera, pe baza unei cereri adresate 

managerului spitalului, numai documentele depuse în original (cazier judiciar și adeverința 

medicală). 
   

ETAPELE CONCURSULUI 

a) Selecția dosarelor de înscriere 

b) Probă scrisă  

c) Interviul. 

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă cu 

subiecte stabilite pe baza bibliografiei de concurs prin care se testează cunoștințele teoretice 

necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul. 

Durata probei de concurs se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de 

dificultate și complexitate a subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore. 

Interviul constă în testarea abilitatilor, aptitudinilor și motivația candidaților. Proba 

interviului poate fi susținută doar de către acei candidați care sunt declarați admiși la proba 

scrisă. 

Interviul se realizeaza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în 

ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru 

stabilirea interviului sunt: 

a) Abilități și cunoștințe impuse de funcție 

b) Capacitatea de analiză și sinteză 

c) Motivația candidatului 

d) Comportamentul în situații de criză 

e) Inițiativă și creativitate 



 

Pentru a promova concursul candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la 

fiecare probă (scrisă, interviu). 

Locul de desfășurare a concursului: sediul Spitalului Clinic Filantropia 

Ora de desfăşurare a concursului (probă scrisă, interviu) va fi anunţată pe site-

ul spitalului în data de 16.04.2019, respectiv 22.04.2019.   

Toate comunicările se vor face pe site-ul spitalului și la avizier. 

Dosarele de concurs se depun la Birou RUNOS în perioada 01.04 – 12.04.2019, orele 

12.00 - 16.00. 

  Informații suplimentare se pot obtine la telefon 021.318.89.30 interior 257. 

 
CALENDAR CONCURS 

 

 
Manager,       Birou RUNOS,   

dr. Macarie Cristinel    Ref. sp. Mocanu Monica 

Data Descrierea actiunii 

 01.04.2019- 

12.04.2019 
Perioada depunerii dosarelor de inscriere 

15.04.2019-

16.04.2019 
Selectarea dosarelor de concurs 

16.04.2019 Afisare Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor 

17.04.2019 
Depunere contestatii de catre candidatii al caror dosar a fost respins 

la selectia dosarelor de concurs 

18.04.2019 

Afisare Centralizator cu rezultatele la contestatiile depuse de catre 

candidatii al caror dosar a fost respins la selectia dosarelor de 

concurs 

22.04.2019 

 

PROBA SCRISA 

 

22.04.2019 Afisare Centralizator cu rezultatele probei scrise 

23.04.2019 Depunere contestatii la proba scrisa 

24.04.2019 
Afisare Centralizator cu rezultatele la contestatiile depuse la proba 

scrisa 

25.04.2019 

 

INTERVIU 

 

25.04.2019 Afisare Centralizator cu rezultate la proba de interviu 

30.04.2019 Depunere contestatii la proba de interviu 

02.05.2019 
Afisare Centralizator cu rezultatele la contestatiile depuse la proba 

interviu 

02.05.2019 Afisare Centralizator cu rezultatele finale la concurs 


