Institutul Național de Diabet, Nutriție
și Boli Metabolice „N. C. Paulescu”,
Str. Ion Movilă nr. 5-7, Sector 2, București

ANUNȚ
Având în vedere,
- aprobările MS nr.NB 6012/6291/42961 din 11.08.2014 și nr.NB.4057/23374 din 11.06.2014
Prevederile:
- HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice;

Institutul Național de Diabet, Nutriție și boli Metabolice “Prof,Dr. N.C.Paulescu” organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor funcții de execuție vacante din statul de funcții aprobat:
1. În cadrul Secției clinice I:
• 1 post asistent medical (PL) specialitatea medicină generală (poz.42 din ștatul de funcții);
• 1 post infirmieră (poz.59 din statul de funcții).
2. În cadrul Secției clinice I I:
• 1 post infirmieră (poz.117 din ștatul de funcții).
3. În cadrul Secției clinice I I- Compartimentul pentru terapia complicațiilor acute ale diabetului
zaharat și a urgențelor metabolice:
• 1 post asistent medical (PL) specialitatea medicină generală (poz.131 din ștatul de funcții);
• 1 post infirmieră (poz.140 din ștatul de funcții);
4. În cadrul Compartimentului Nefrologie (pentru diabetici):
• 2 posturi asistent medical (PL) specialitatea medicină generală (poz. 161, 162 din ștatul de
funcții).

5. În cadrul Centrului de hemodializă:
• 2 posturi asistent medical debutant (PL) specialitatea medicină generală (poz.193, 201 din
ștatul de funcții);
• 1 post asistent medical (PL) specialitatea medicină generală (poz.200 din ștatul de funcții).
6. În cadrul Camerei de gardă:
• 1 post brancadier (poz.238 din statul de funcții);
7. În cadrul Serviciului de Evaluare și statistică medicală:
• 1 post statistician medical principal (poz.306 din ștatul de funcții);
• 2 posturi registrator medical (poz.312, 313 din ștatul de funcții);
8. În cadrul Compartimentului Aprovizionare - transport
• 1 post muncitor calificat III (telefonist) (poz.398 din ștatul de funcții);
9. În cadrul Blocului alimentar
• 2 posturi muncitor calificat IV (bucătar) (poz.400 și poz.404 din ștatul de funcții);
• 2 posturi muncitor necalificat (poz.405 și 408 din ștatul de funcții);
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 26aug- 8 sept 2014, între orele 08:0015:00, la Biroul RUNOS din cadrul sediului Institutului din strada Ion Movilă nr.5-7, Sector 2, București
Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura la sediul Institutului din strada Ion Movilă nr. 5-7,
Sector 2, București, după cum urmează:
• Proba scrisă (pentru posturile de asistenți medicali, asistenți medicali debutanți, registratori medicali,
statistician medical principal și infirmiere), se va organiza în data de 07.10.2014, la ora 09:00;
• Proba scrisă (pentru posturile de muncitor calificat), se va organiza în data de 08.10.2014, la ora 10:00;
• Proba practică (pentru posturile de asistenți medicali, asistenți medicali debutanți, registratori
medicali, statistician medical principal, brancardieri și infirmiere) se va organiza în data de 09.10.2014 la
ora 12:00;
• Proba practică (pentru posturile de muncitor calificat și muncitor necalificat) se va organiza în data de
10.10.2014 la ora 11:00;

• Proba interviu (pentru posturile de asistenți medicali, asistenți medicali debutanți, registratori
medicali, statistician medical principal, brancardieri și infirmiere) se va organiza în data de 14.10.2014 la
ora 10:00;
• Proba interviu (pentru posturile de muncitor calificat și muncitor necalificat) se va organiza în data de
15.10.2014, la ora 10:00.
Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de Art.3 din Regulamentul – cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice respectiv:
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.
Condiții specifice obligatorii prevăzute în fișele posturilor în conformitate cu Criteriile privind angajarea
și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale pentru personalul contractual din unitățile sanitare
publice din sectorul sanitar aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.1470/2011, după cum
urmează:
1. asistent medical (PL)
• diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă/ sau diploma de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997/sau diplomă de absolvire a învățământului
superior de 3 ani în specialitate/ sau diploma de licență în specialitate,
• minim 6 luni vechime în specialitate.
2. asistent medical debutant (PL)

• diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă/ sau diploma de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997/sau diploma de absolvire a învățământului
superior de 3 ani în specialitate/ sau diplomă de licență în specialitate;
• fără vechime în specialitate.
3. infirmieră
• școala generală,
• curs infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor Asistenților Medicali
din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății - Direcția generală resurse umane și certificare,
• minim 6 luni vechime în activitate.
4. brancardier
• școala generală.
5. statistician medical principal (M)
• diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii,
• examen pentru obținerea gradului de principal,
• minim 4 ani vechime în specialitate.
6. registrator medical (M)
• diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii;
• minim 6 luni vechime în activitate.
7. muncitor calificat III (telefonist)
• certificat de calificare pentru meseria de telefonist,
• minim 3 ani vechime în activitate.
8. muncitor calificat IV (bucatar)
• nivel de calificare I,
• minim 6 luni vechime în meserie.
9. muncitor necalificat I
• minim 3 ani vechime în activitate Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

(1) a) cererea de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz,
în specialitate;
e) cazierul judiciar valabil;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) curriculum vitae;
h) copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la
ultimul loc de muncă;
i) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor speciale de participare la concurs (Certificat
de membru OAMMR valabil, Polița de asigurare valabilă etc) .
(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii
legalizate.
Bibliografia și fișa postului pentru fiecare post în parte se găsesc la Biroul R.U.N.O.S.
MANAGER,

ȘEF BIROU R.U.N.O.S.,

Robert AGAFIȚEI

Alexandru Viorel IANDA

Data: 26 august 2014

