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ANUNT 

Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea , cu sediul in Buftea, str.Studioului nr.5, 

organizeaza in conformitate cu H.G.R. 286/2011completata prin HG 1027/2015 si Ordin 

MS nr. 1470/2011, concurs pentru ocuparea a 2(doua) posturi de referent IA 

compartiment RUNOS . 

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documente: 

a) copia actului de identitate; 

b) cerere de inscriere la concurs; 

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; 

d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 

munca/in specialitate; 

e) cazier judiciar; 

f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; 

g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, 

recomandarea de la ultimul loc de munca; 

h) curriculum vitae; 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale. 

Conditii de participare la concurs: 

- generale:- cetatenie romana; 

- varsta minima reglementata de prevederile legale; 

- capacitate deplina de exercitiu; 

- stare de sanatate adecvata postului pentru care candideaza; 



- nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni; 

- specifice: 

- studii:- medii 

- vechime-minim 6 ani si 6 luni in specialitate 

Conditii specifice: minim 5 ani lucrati in cadrul serviciului de resurse umane comp 

personal ,salarizare 

Cererile de inscriere la concurs se primesc la secretariatul unitatii pana la data de 

08.05.2017, ora 15 :00. 

Selectie dosare: 09.05.2017 

Contestatii: 10.05.2017 

Rezultat contestatii: 11.05.2017 

Concursul va avea loc in data de 15.05.2017 ora 10.00 

Rezultate concurs :16.05.2017 

Contestatii:17.05.2017 

Proba practica : 18.05.2017 

Contestatii: 19.05.2017 

Rezultat contestatii: 22.05.2017 

Rezultat final:23.05.2017 

Validare rezultate:24.05.2017 

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 021/3515295 int 133 

Bibliografie pentru ocuparea postului de referent ia in cadrul compartiment 

RUNOS - PERSONAL,SALARIZARE 

1. Codul Muncii - Legea 53/2003 republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

TU LUL 1 Dispoziţii generale 

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare 

CAPITOLUL li Principii fundamentale 

TITLUL li Contractul individual de muncă 

TITLUL III Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

TITLUL IV Salarizarea TITLUL V Sănătatea şi 

securitatea în muncă TITLUL VI Formarea 

profesională TITLUL XI Răspunderea juridică 



2. Legea 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii -
republicată 111 LUL VII Spitalele 

Capitolul I Dispoziţii generale 

Capitolul li Organizarea şi funcţionarea spitalelor 

3. Legea - cadrul 284/201 O - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale 

4. O.M.S.nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de 
muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Capitolul 1 Timpul de muncă 

Capitolul li Organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţi publice din sectorul 
sanitar 

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile 
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările 

ulterioare 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale 

6. Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare 


