SPITALUL ORĂŞENESC GURA HUMORULUI
NR._____________

ANUNŢ
Spitalul orăşenesc Gura Humorului organizează, în conformitate cu
Legea cadru nr.284/2010 şi HG NR.286/2011, concurs pentru ocuparea
unui post vacant de referent IA în cadrul biroului RUNOS - salarizare a
unităţii, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc în data de 11.04.2014, orale 10,oo, la sediul
administrativ al spitalului.
Înscrierile se fac pană la data de 21.03.2014 (inclusiv), orele 16,oo
la sediul administrativ din str.B-dul Bucovina , nr.17 (clădirea medicilor de
familie, la parter) – biroul R.U.N.O.S.
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
- Studii medii
- Minim 6 ani şi 6 luni în specialitatea postului
- Operare PC
Dosarul va cuprinde următoarele acte :
- cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului unităţii;
- copie actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea ;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
- copia carnetului de muncă, conform cu originalul ,sau , după
caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca şi în
specialitatea postului ;
- cazierul judiciar ;
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate
corespunzatoare, emisă de un cabinet de medicina muncii;
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale
sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de munca ;
- curriculum vitae
- taxa de concurs – 30 lei
Copiile de pe acte se prezinta insotite de documentele
originale,care se certifica pentru conformitate cu originalul de
catre secretariatul comisiei de concurs din cadrul institutiei
Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatiilor prin secretariatul
comisiei de concurs din cadrul institutiei .

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs va fi anuntat in data de
24.03.2014, ora 15,00, cu mentiunea ,,Admis ‘’sau ,, Respins “ . In 24 ore de
la afisarea selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa
depuna contestatii. Rezultatul contestatiilor se comunica candidatilor in
termen de 24 ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor
CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul consta intr-o proba scrisa si interviu.
Proba scrisa consta in rezolvarea unui test grila in prezenta comisiei de
concurs.
Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10 de catre
fiecare membru al comisiei de concurs.
Pentru a fi declarati admisi ,candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba
cel putin nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru
sustinerea interviului.
Comisia de concurs stabileste planul de interviu in care vor fi testate
cunostintele teoretice si practice , abilitatile si aptitudinile candidatului .
Stabilirea candidatilor ce urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs
se va face in ordinea mediei generale , determinate pe baza mediei
aritmetice a punctajelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisarea la
locul desfasurarii concursului in termen de maximum 3 zile lucratoare de
la data sustinerii ultimei probe.
Prezenta in sala pentru proba scrisa se face pe baza de buletin sau carte de
identitate.

BIBLIOGRAFIE
 Legea nr. 284/2010 – Lege - cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice.
 Legea 571/2003 – Codul fiscal , cu modificările şi competările
ulterioare :
o Titlul III – Impozitul pe venit
Cap. 3 – Venituri din salarii
o Titlul IX^2 – Contribuţii sociale obligatorii

Cap.1 – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care
realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi
venituri din pensii precum şi persoanele aflate sub protecţia sau
în custodia statului
 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările
ulterioare
 H.G. nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de
calcul a contribuţiei pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare.
 O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
Relaţii suplimentare la biroul RUNOS al unităţii sau la telefon 0230235078
interior 105 de luni până vineri între orele 8,oo – 16,oo
MANAGER,
Jr. Cornel Vieru

