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ANUNT 

ORGANIZARE RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL PE POSTURI INFIINTATE 1N AFARA 
ORGANIGRAMEI SPITALULUI DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA pentru desfasurare 
activitati IN CADRUL PROIECTULUI POCU ; "Dezvoltarea competenţelor profesioniştilor din 
domeniul sănătăţii în managementul pre şi post natal al afecţiunilor cu impact asupra 
mortalităţii infantile" finantat prin cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţie 9.iv: Creşterea 
accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii 
sociale de interes general, Apel de proiecte POCU/91/4/8/Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al 
profesioniştilor din sectorul medical/8/Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din 

sectorul medical. 

I.Posturi pentru care se organizeaza procedura de recrutare si selectie: 

1 post Coordonator partener 3 ; 
2 posturi Experţi medicali obstetrică-ginecologie (OG); 

- 2 posturi Experţi medicali neonatologie (NN); 
1 post asistent manager P 3. 

2. Principii si reguli 
- nediscriminare,tratament egal, transparenta, asigurandu-se accesul la o informare adecvata cu 

privire la postul pentru a carei ocupare se organizeaza recrutarea si selectia. 
- Incadrarea personalului selectat se face cu contract individual de munca cu timp partial,pe durata 
determinata ,pe perioada de derulare a proiectului, respectiv; 0l.06.2018-10.12.2020. 

3. Descriere posturi - cerinte 
Coordonator partener 3 
Studii universitare finalizate cu diploma in domeniul medical/economic/administrativ/ 
management/juridic 
Vechime - 6 ani 
Experienta - specifica in domeniul organizarii si/sau coordonarea de activitati - 3 ani 



Competente; abilitati de comunicare, spirit de echipa; capacitate de coordonare; capacitatea de a 
monitoriza. 

Expert medical NN 1 {P3) 
Studii universitare finalizate cu diploma in domeniul medical 
Vechime - 6 ani 
Experienta in domeniul neeonatologie - 2 ani 
Competente:adeverinta de cadu didactic/certificate de formator sau echivalent 
Abilitati organizatorice si de comunicare; capacitate de lucru in echipa;buna cunoastere a 
conditiilor de munca si a responsabilitatilor cursantilor;competent si promptitudine in luarea 
deciziilor si asumarea responsabilitati!or;cunostinte de operare pe calculator; 
Expert medical NN 2 (P3) 
Studii universitare finalizate cu diploma in domeniul medical 
Vechime-6 ani 
Experienta in domeniul neeonatologie - 2 ani 
Competente:adeverinta de cadu didactic/ce1tificate de formator sau echivalent 
Abilitati organizatorice si de comunicare; capacitate de lucru in echipa;buna cunoastere a 
conditiilor de munca si a responsabilitatilor cursantilor;competent si promptitudine in luarea 
deciziilor si asunrnrea responsabilitatilor;cunostinte de operare pe calculator; 
Expert medical OG 1 (P3) 
Studii universitare finalizate cu diploma in domeniul medical 
Vechime-16 ani 
Experienta didactica/formare profesionala in domeniul medical, experienta specifica in domeniul 
obstetrica-ginecologie 10.5 ani 
Competente:adeverinta de cadu didactic/certificate de formator sau echivalent 
Abilitati: organizatorice si de comunicare; capacitate de lucru in echipa;buna cunoastere a 
conditiilor de munca si a responsabilitatilor cursantilor;competent si promptitudine in luarea 
deciziilor si asumarea responsabilitatilor;cunostinte de operare pe calculator; 

Expert medical OG 2 (P3) 
Studii universitare finalizate cu diploma in domeniul medical 
Vechime-4ani 
Experienta : experienta specifica in domeniul obstetrica-ginecologie 2 ani 
Competente:adeverinta de cadu didactic/certificate de formator sau echivalent 
Abilitati: organizatorice si de comunicare; capacitate de lucru in echipa;buna cunoastere a 
conditiilor de munca si a responsabilitatilor cursantilor;competent si promptitudine in luarea 
deciziilor si asumarea responsabilitatilor;cunostinte de operare pe calculator; 
Asistent manager P3 
Studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul 
medical/economic/social/administrative/management/ethnic/juridic/ 
Vechime-3 ani 
Experienta : experienta profesionala relevant in domeniu - 0.5 ani 
Cunostinte de operare pe calculator; cunoasterea pachetului MsOffice (Word, Excel, 
Power,Point); Internet. 
Competente /abilitati: 



Capacitate de analiza si sinteza;abilitati de comunicare; capacitatea de a se concentra pe realizarea 
mai multor sarcini in acelasi timp; competente in luarea deciziilor si asumarea responsabilitatilor; 
atitudine principoala in relatiile cu oamenii.obilitati: organizatorice si de comunicare; capacitate 
de lucru in echipa;buna cunoastere a conditiilor de munca si a responsabilitatilor 
cursantilor;competent si promptitudine in luarea deciziilor si asumarea 
responsabilitatilor;cunostinte de operare pe calculator; 

4. Documente de referinta 
- Ghidul solicitantului - Apel proiecte POCU/91/4/8 Imbunatatirea nivelului de competente al 
profesionistilor din sectorul medical 
- Deciziile managerului Spitalului de Obstetrica Ginecologire Buftea 
- prevederile Legii nr.53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare 
- prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

5. Documente necesare pentru inscrierea in procesul de recrutare si selectie: 
a) cerere de înscriere; 
b) copia actului de identitate; 
c) CV 
d) copii acte de studii certificate pentru conformitate cu originalul 
e) adeverinte/diploma/certificate care atesta efectuarea unor specializari certificate pentru 
conformitate cu originalul; 
d) documente justificative care atesta vechimea specifica necesare pentru ocuparea postului pentru 
care se înscrie; 
e) cazier judiciar; 
6. Procedura de recrutare si selectie se desfasoara in perioada:18.05 - 30.05.2018 Ia sediul 
Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea, conform calendarului de concurs. 
7. Prezentul an unt va fi afisat la avizier si pe site-ul spitalului . 


