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 Nr.............../.......................... 

 

A  N  U  N Ţ 
 

 

           În conformitate cu H.G.R. nr.286/2011, Spitalul Judeţean de Urgentă Satu Mare, organizează în 

perioada 16.10.2017 - 19.10.2017 concurs pentru ocuparea următorului post vacant: 

 

Nr. 

crt. 

Locul de muncă 

unde este postul vacant 

Funcţia, specialitatea 

postului 

Nr. 

posturi 

Durata contractului de 

muncă 

1 
Serviciul Achiziții publice, 

contractare 
Șef Serviciu 1 nedeterminată 

 

I. La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte următoarele: 

Condiţii generale; 

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   

 are capacitate deplină de exerciţiu;   

 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; 

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs;   

 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.   

Condiții specifice posturilor scoase la concurs; 

 studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe juridice/economice 

 vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs mimin 2 ani 

 vechime în domeniul achizițiilor publice minim 2 ani 

 cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu 

 

II.  Concursul se va desfăşura astfel:  

- proba scrisă – în data de 16.10.2017 ora 10
00

 

- interviul – în data de 19.10.2017 ora 10
00

 

 

III. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar cu șină care va conţine 

următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs (se completează în momentul depunerii dosarului); 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice posturilor scoase 

la concurs; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae Europass;                  

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 
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dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului.  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

Copiile de pe actele prevăzute la lit.b), lit.c) și lit.d) se prezinta însoţite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii 

legalizate. 

Depunerea dosarelor de înscriere se face începând cu data de 22.09.2017 până în data de 

05.10.2017(inclusiv) în intervalul orar 12
00

-14
00

 la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, la 

Serviciul R.U.N.O.S. 

      Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S. al unităţii, tel. 0261-748317 zilnic între 

orele 12
00

-14
00

, pe pagina de internet a unitatii www.sjusm.ro la secţiunea anunţuri şi pe portalul 

posturi.gov.ro.   

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Prahova, nr.1-3 astfel:  

- în ziua de 16.10.2017 ora 10:00  proba scrisă, iar cu 30 de minute înainte de începerea probei se va 

face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea 

identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate, a cărţii de 

identitate sau a cărţii de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate; 

- în ziua de 19.10.2017 ora 10:00  interviul candidaților declarați admiși la proba scrisă. 

  

IV. Bibliografie/Tematică: 

1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul santatii – Titlul VII – Spitalele (actualizată); 

2. Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 101/2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

5. O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente  procesului de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 

achiziţiilor publice. 

 

 

 

 

 

 

        Manager interimar,       

        Marc Ioan Adrian                              Şef Serviciul R.U.N.O.S., 

                           Ec. Sandor Emilia Brigita 
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