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ANANT

fn conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1839/30 octombrie 2020
privind modiJicarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26 mai 2020, pentru
aproborea Metodologiei privind ocaparea, fdrd concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din
cadrul Ministeralui Sdndtdlii Ei unitdlilor aflate in subordinea, coordonarea qi sub autoritatea
Ministerului Sdndtdtrii, inclusiv func(iile publice de execulie qi conducere, pe perioadd determinatd, tn
contertul instituirii stdrii de alertd pe teritoriul Romhniei, conform art. 11 din Legeu nr.
55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de COVID-L9 si
art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 636 din 9 iunie 2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe
teritoriul Romdniei tncepdnd cu data de 12 iunie 2021, precum Si stabilirea mdsurilor care se aplicd pe
durata acesteia pentru prevenirea Ei combateres efectelor pundemiei de COVID-I9:
SPITALaL CLINIC DE aRGENTA PENTRU COPII *GRIGORE ALEXANDRESCI]", cu sediul in
sft. fancu de Hunedodra nr. 30-32 sector I BUCURESTI demareaza procedara de angjare pe perioada
determinata fara concars, pe perioada starii de aherta, personal contractual, cu incetare di drept a
contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dapa'cum
urmeaza:

- 1 post vacant de Economist specialist IA pentru Serviciul Achizitii Publice, Contractare;
' 1 post vacant de Referent de specialitote III pentru Serviciul Achizitii Publice, Contructare;

Depunerea dosarelor incepe cu data de: 18.06.2021
Data limita la care se pot depune dosarele este: 23.06.202r ora 1000
Data selectiei dosarelor este in data de: 24.06.2021

Incadrarea se face prin ordin al ministrului sanatatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de
zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.
5512020 privind unele misuri pentru prevenirea gi combaterea efecteloi pandemiei de COVID-19.

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt
admisi mai multi candidati, se organizeazaprobade interviu in data de25.06.202i ora 1000.

Conditii generale de angajare:
- Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand

Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
- Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- Are capacitate deplina de exercitiu;
- Are o stare d9 sanatate corespunzatoarc postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;- Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului;



- Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului

ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de

fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o

incompatibila cu eiercitareafunctiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru postul de economist specialist IA
sunt:

- Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta;

- Diploma de bacalaureat;
- A; cel putin 6 ani si 6 luni vechime in specialitate achizitiipublice (specific sanitar);

- Cunostiinte operare PC.

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru postul de referent de specialitate III
sunt:
Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta;

Diploma de bacalaureat;
Au cel putin 6 luni vechime in specialitate achizitii publice (specific sanitar);

Cunostiinte operare PC.

- cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul

cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul

pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul

anunt);
- copia actului de identitate in

dupacaz1,

termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie,

- copiile documentelor care sa

specializari, precum si coPiile
postului;

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, tn mesene

si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca

incompatibil cu postul pentru care doreste angajarca (conform modelului atasat la prezentul anunt);

- adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical din care sa rezulte ca

este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru

care candideaza;
- curriculum vitae, model comun european;

ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor

documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale

de inscriere se pot transmite electronic,'in format PDF, pe adresa de e-

mdreScu.ro sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in
orple OT lO - 10-?0- Morti,intie orele 07.30 - 10.00 si 13.00 - 15.00 si

Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea

tr.lb
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ECQNOMIST IA SI
REFERENT DE SPECIALITATE III IN CADRUL SERVICruLUI DE ACHIZITII PUBLICE SI
CONTRACTARE

TEMATICA:

1. Principiile care stau labaza atribuirii contractelor de achizilie publicd;
2. Definilii in sensul LEGII nr.9812016;
3. Procedurile de atribuire reglementate de LEGEA nr.9812016 privind achizitiile publice;
4. Achizitiadirecta;
5. Derularea procedurilor de achizitie publica;
6. Instrumente gi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizilie publicd (Acordul-cadru,

S istemul dinamic de achizilii, Licitagia electronica) ;
7. Reguli de publicitate gi transparenfd; Initierea procedurii ;
8. Elaborarea documentatiei de atribuire; Documentul unic de achizilie European;
9. Etapele procesului de achizifie publicS;
1 0. Plani fi c ar ea achizitiilor publice ;

11. Intocmirea Programului anual al achizigiilor publice;
12. Comisia de evaluare gi modul de lucru al acesteia;
1 3. Dosarul achiziliei publice;
| 4 . F inalizare a contractu lui d e achizilie pub I i cd ;

15. Solutionarea contestaliei; Soluliile pe care le poate pronunta CNSC;

BIBLIOGRAFIE:

1. LEGEA nr.9812016 din 19 mai20l6 privind achiziliile publice - publicata in : MONITORUL
OFICIAL nr. 390 din23 mai2016;

2. H.G. nr. 39512016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziliepublicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziliile publice -publicata in : MONITORUL OFICIAL nr..423 din 6 iunie
20r6;

3. LEGEA nr.10l/2016 din 19 mai20I6 privind remediile gi cdile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizilie publicd, a contractelor sectoriale gi a contractelor de concesiune de lucrdri
gi concesiune de servicii, precum gi pentru organizarea qi functionarea Consiliului Nalional de
Solutionare a Contestaliilor- publicata in : MONITORUL OFICIAL nr,393 din23 mai2016


