INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE BUCURESTI
Anunţă:
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările si completările ulterioare

INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE BUCURESTI
Organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale de director in reteaua de
transfuzie sanguina la urmatoarele centre de transfuzie: CTS Bucuresti, CTS Suceava, CTS Galati,
CTS Bistrita, CTS Alexandria, CTS Buzau, CTS Bacau, CTS Resita, CTS Sf. Gheorghe, CTS Alba,
CTS Tg. Jiu, CTS Miercurea-Ciuc, CTS Iasi, CTS Timisoara, CTS Ialomita, CTS Ramnicu Valcea,
CTS Craiova, CTS Giurgiu, CTS Zalau -Salaj, CTS Cluj, CTS Olt, CTS Calarasi.
1. 22 posturi vacante contractuale director - CTS Bucuresti, CTS Suceava, CTS Galati, CTS
Bistrita, CTS Alexandria, CTS Buzau, CTS Bacau, CTS resita, CTS Sf. Gheorghe, CTS Alba, CTS
Tg. Jiu, CTS Miercurea-Ciuc, CTS Iasi, CTS Timisoara, CTS Ialomita, CTS Ramnicu Valcea, CTS
Craiova, CTS Giurgiu, CTS Zalau -Salaj, CTS Cluj, CTS Olt, CTS Calarasi.
(contract individual de munca – durata nedeterminata): conditiile generale si specifice prevazute in fisa
de post: studii superioare in specialitate medico-sanitara, vechime in specialitate minim 5 ani
2.dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
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 ale postului
(diploma de licenta – studii superioare in specialitate medico-sanitara)
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea
studiilor, 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.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În ceea ce priveşte cazierul judiciar, 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
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Dosarul de concurs se depune la registratura INHT Bucuresti - Str. Constantin Caracas nr. 2-8 in
perioada 26.04.2016 – 20.05.2016, ora. 15,00, de luni pana vineri între orele 08.00 -15.00
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 03140536600/int.253,
Persoana de contact ec. Delia Coman
3. conditiile generale si specifice prevazute in fisa de post:
medico-sanitara, vechime in specialitate minim 5 ani

studii superioare in specialitate

4. condiţiile necesare ocuparii postului vacant de natura contractuala in conformitate cu prevederile art. 3
din HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) 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;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) 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.
5. concursul constă într-o probă scrisă şi interviu
Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza
- 06. 06.2016, ora 10.00 - proba scrisa - Sediul Institutului National de Sanatate Publica Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.13, Sector 5 Bucuresti,
- 09. 06.2016, ora 10.00 - proba interviu - Sediul INHT - Str. C.Caracas nr. 2 Bucuresti
Dosarele se depun în perioada 26.04.2016 – 20.05.2016, ora. 15,00, între orele 08.00 -15.00
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 03140536600/int.253, persoana de contact ec. Delia Coman
6. bibliografia este conform anexei la prezentul anunt
7. concursul se va desfăşura după următorul calendar :
- depunere dosare concurs:
26.04.2016 – 20.05.2016, ora. 15,00
- selecţie dosare:
25.05.2016
- afişare rezultate selecţie dosare:
26.05.2016
- proba scrisa:
06. 06. 2016, ora 10.00
- proba interviu:
09. 06. 2016, ora 10.00
- notare probe concurs: în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe
- comunicare rezultate probe concurs: în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea
fiecărei probe
-depunere contestatii: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei
dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub
sancţiunea decăderii din acest drept.
- solutionare contestatii: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor
- comunicare rezultate finale concurs: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea
termenului pentru solutionarea contestatiilor pentru ultima probă
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HOTĂRÂRE Nr. 294 din 2 mai 1995
referitoare la reorganizarea Institutului de Hematologie Bucureşti şi stabilirea
unor măsuri în aplicarea Legii nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea
terapeutică a singelui uman şi organizarea transfuzională în România
ORDIN Nr. 441 din 12 martie 2007
pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi
completările ulterioare
LEGE Nr. 282 din 5 octombrie 2005 *** Republicată
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

HOTĂRÂRE Nr. 1364 din 4 octombrie 2006
pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge
ORDIN Nr. 1792 din 24 decembrie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

HOTĂRÂRE Nr. 925 din 19 iulie 2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice
ORDIN Nr. 869 din 9 iulie 2015
pentru aprobarea
metodologiilor
privind organizarea
şi desfăşurarea
concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor
de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare
fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu
paturi
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