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Spitalul Clinic de Obstetricd Ginecologie < Cuza Vodd > Iaqi organizeazd in conformitate cu
prevederile HG.28612011 cu modificdrile gi completdrile ulterioare, in data de 05.12.2018, ora 09:00, la
sediul unitdlii din str. Cuza Vod6,nr.34, concurs pentru ocuparea urmdtorului post contractual definitiv
vacant:

A. Funcfii de execufie :

o Muncitor necalificat - 1 post cu normd intreagS, definitiv yacant, in cadrul Compartimentului
Administrativ;

- Condi{ii specifice :

a. Studii:
o Muncitor necalificat - minim qcoald profesionald,

b. Vechime:
o Muncitor necalificat - nu necesitd vechime;

B. Dosarul de concurs al candida{ilor va conline urm[toarele documente :

a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului Spitalului Clinic de Obstetrici Ginecologie <
Cuza Vod[ > Iagi (formular tipizat);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestS identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd efectuarea unor

specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate prin prezentul anun{;

d) copia livretului militar - dacd este cazul;
e) carnetul de munci sau, dupd caz, adeverin(ele care atesti vechimea in specialitatea studiilor, in

copie;
f) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere ci nu are antecedente penale care s6-l facd

incompatibil cu funcfia pentru care candideaz[;
g) adeverin{d medicalI care sd ateste starea de

anterior derul[rii concursului de cdtre medicul de
abilitate;

h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pelttru

naqtere, certifi cat clsltorie);
j) dosar plic.

sdndtate corespunz6toare eliberatd cu cel mult 6 luni
familie al candidatului sau de cdtre unitdtr,ile sanitare

desfrqurarea concursului (ex. Copii acte stare civild: cerlificat



Actele prevlzute la lit. b) - i) vor fi prezentate gi in original in vederea verific[rii conformitdtrii copiilor
cu acestea.

in cazul documentului prevdzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecfia dosarelor, care a depus la

inscriere o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obliga(ia de a completa

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai fitrziltt p6nd la data desfEgur[rii primei probe a

concursului.
Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetric[ Ginecologie Cuza Vod[. din

mun. Iagi, str. Cuza Vodi, nr. 34, la secretarul comisiei de concurs, Busuioc Mariana, Birou Resurse

Umane - Pavilion Administrativ, tel. A232-213000, int. 191.

C. Condifii generale;i specifice de participare la concurs :

- Condifii generale, conform art. 3 din tI.G. nr.286120ll :

Poate participa la concurs persoana care indeplineqte urmdtoarele condilii:
a) are cetdlenia rom6n[, cetdlenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apa(inAnd Spa!iului Economic European qi domiciliul in RomAnia;

b) cunoagte limba romAn[, scris qi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatS de prevederile legale;
d) are capacitate deplin[ de exerciliu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitAtrile sanitare abilitate;

0 indeplinegte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnatl definitiv pentru sivdrgirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra

statului sau contra autoritdtrii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedica
infrptuirea justitriei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infrac{iuni sdv6rgite cu

inten{ie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea funcfiei, cu exceplia situaliei in care a

intervenit reabilitarea.

D. Probele stabilite pentru concurs :

o selectia dosarelor de inscriere in data de 27 .11 .2018 ora 10,00;

r proba scrisd in data de 05.12.2018, ora 9,00;
o interviul in data de 1 1.12.2018 ora 9,00.

Toate probele concursului se dcsfiqoari la sediul Spitalului Clinic de Obstetricl Ginecologie

"Cuz VodI", din Municipiul Iaqi, str. Cuza Vod[ nr.34.

E. Bibliografia de concurs - anexati prezentului anun{.

F. Calendarul de desf[qurare a concursului:

Data-limitd p6np la care se pot depune dosarele de concurs 26.11.2018, ora 15,00

Data selecfiei de dosare 27.11.2018

Data afiE[rii rezultatului selecliei de dosare 28.11.2018

Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul selectiei de dosare 29.tt.2018

Data afiqdrii rezultatului contestaliilor privind seleclia de dosare 03.12.2018

Data probei scrise 05.12.2018

Data afigdrii rezultatului probei scrise 06.12.2018

Data-limit[ de depunere a contestafiilor privind rezultatul probei scrise 07.t2.2018

Data afi;drii rezultatului contestaliilor privind proba scrisd 10.12.2018



Data probei interviulur 11.12.2018

Data afiElrii rezultatului probei interviului t2.12.2018

Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul probei interviului 13.12.20t8

Data afiq[rii rezultatului contestafiilor privind proba interviulur 14.t2.2018

Data afis[rii rezultatului final al concursului 17.12.2018

$ef serviciu RLINOS,
Insp. Virlan Ioana

ffi,,*
Intocmit,



SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA $I GINECOLOGIE ,,CUZA VODA" IA$I

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

1.

Consjuridic Petcu

Director Administrativ,
Ing. Balan $tefan Octavian

Legea 3lgl2oo6a securitSlii qi s6n6td1ii in muncd, cu modificarile qi completarile ulterioare,

Cap. II - Domeniul ae apiicare qi Cap.IV - obliga{iile lucrdtorilor, modificatd prin Legea nt'51r12012l' Legea

* .i Al t ZO 1.2; D ecizia nr. 5 13 I 20 17 ; Le gea nr. 1 9 8/20 1 8 ;

Ordinul Ministrului Sdndt6lii nr.l\912014" pentru aprobarea Normelor de igiend 9i sdndtate privind mediul

de viald al populaliei, Cap.V - Norme de igiend i.f"ritour. la colectarea, indepdrtarea Ei neutralizarea

degeurilor solide, art.iA - urt.:e gi Cap.VI - fro.." de igiend pentru unitAtrile de folosin{a pub1ic6, afi'46-

art.52,modificar[ gi completara prin: Httararea rr"74112016; Ordinul nt.994l20l&; Ordinul nt'],37812018;

HG 34glz0o5 privind depozitarea degeurilor art.4 - art.5, modificatd prin Hotdrdrea nr.21012007; Hot[rdrea

nr.l292l20l0;

Legea 3O7ll2.O: .2006 privind apdrareaimpotriva incendiilor,..cu modificarile 9i completdrile ulterioare Cap'

II: Obliga{ii privind up6rur.u impotriva incendiilor - obliga{iile angajatului, modificatd 9i completatd prin:

Rectificarea rv.3o7Ddo6; o.u.G. nr.70lzo09; o.u.c. *.sglzotq; Legea nr.17012015; o.u.G. w'5212015;

Legea nr.33l2O\6;Ordonan!a nr.7712016;Legea nr"14612017;Legea nr.2812018;

Fiqa postului.

2.

J.

4.

5"

$ef Serviciu RLTNOS,

Insp. Virlan Ioana
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1. Postul Muncitor necalificat 

2. COR 941201 

3. Titularul postului  

4. Locul de munca Serviciul administrativ 

5. Natura activității  execuție  

6. Cerințe Studii: minim școală profesională 

7. Cadrul legal - respectă Regulament de Organizare și Funcționare; 

- respectă Regulamentul Intern ; 

- Legea 319 / 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. 

8. Obiectivele postului -  Menținerea tuturor spațiilor exterioare unității în stare de funcționalitate 

optimă din punct de vedere al ordinei și curățeniei  precum și asigurarea 

lucrărilor de încărcare/ descărcare materiale cu risc biologic ; 

9. Abilitati, calitati, aptitudini 

necesare 

- cinstit, loial, disciplinat 

- adaptabilitate pentru lucru în echipă,  

10. Pozitia in structura unitatii Subordonat manager, director administrativ, șef serviciu administrativ ; 

11. Relatii de munca Ierarhice: 

-subordonat faţǎ de: manager, director administrativ, șef serviciu administrativ  

-superior pentru:  nu este cazul 

Funcţionale: 

 - cu toate compartimentele spitalului ;                    

 -  pe perioada concediului de odihnă este înlocuit de Ștefanachi Dănuț, sau 

orice altă persoană desemnată; 

12. Limite de competență Are autoritate și flexibilitate în legătură cu realizarea atribuțiilor proprii de 

serviciu în condițiile respectării normelor legale în vigoare. 

13. Salarizarea Este in conformitate cu legislația în vigoare; 

14. Atribuții -transportă, încarcă și descarcă materiale care prezintă risc biologic în / din 

depozitul special amenajat ; 

- asigură curățenia zilnică, ori de câte ori este nevoie a curții ; 

- efectuează lucrări de dezinsecție la nevoie ; 

-asigură întreținerea spațiilor verzi; 

- încarcă și descarcă tuburi de oxigen ; 

- execută lucrări necalificate în baza competențelor, la solicitarea șefului 

ierarhic ; 

- în anotimpul rece,  înlătură zăpada din curtea spitalului ; 

15. Responsabilități - răspunde de calitatea lucrărilor executate și respectarea termenului de 

execuție ; 

- aduce la cunostinta șefului direct îndeplinirea / neîndeplinirea sarcinilor de 

muncă zilnice; 

- respectă circuitele funcționale ale spitalului; 

-păstrează în perfectă stare mașinile, instalațiile/ sculele de lucru, dispozitivele 

de protecția muncii fiind interzisă utilizarea acestora în afara unității sau 

înstrăinarea sub orice formă;; 

-răspunde de deteriorarea utilajelor, sculelor urmare unor acţiuni 

necorespunzătoare; 

- respectă cu strictețe instrucțiunile afișate la locul de muncă ; 



 

 Elaborat Avizat Aprobat 

Functia Sef serviciu RUNOS Director administrativ Manager 

Data    

Semnatura    

© Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Iasi 

 

 

FORMULAR 
 

Fisa post 

COD: FC_RSU_02 

Versiune: 01 

Pagina: 2 / 3 

 

- își însușește și respectă prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de 

management al calității în conformitate cu standardele de calitate pentru 

acreditarea spitalelor; 

- nu transportă, manipulează, depozitează substanțe explozive, toxice sau 

inflamabile decât în cazul în care este necesar și în limitele respectării tuturor 

normelor de SSM si PSI ;  

-răspunde administrativ și material pentru eventualele prejudicii aduse unității ; 

-răspunde și respectă normele privind situațiile de urgență conform legii 307 / 

2006  

 -răspunde și respectă normele privind PSI și cele privind securitatea și 

sănătatea în muncă conform  Legii 319 / 2006 ; 

- este obligat să participe la toate instructajele privind SSM și orice acțiune 

inițiată în domeniul protecției muncii ; 

- nepurtarea echipamentului individual de lucru, sau purtarea echipamentului 

de lucru incomplet/necorespunzător este considerată abatere disciplinară; 

- respectă normele de etică profesională cerute în relațiile cu compartimentele 

funcționale ale unității ; 

- respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării 

atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu; 

- respectă programul de lucru stabilit  și nu părăsește locul de muncă fără știrea 

șefului ierarhic ;  

- se preocupă în permanență de actualizarea cunoștințelor profesionale 

conform cerințelor postului ; 

- în baza competețelor, îndeplinește orice alte sarcini de serviciu date prin 

delegare de către conducerea unității sau prin decizii și note interne ; 

-  la intrarea în serviciu se va prezenta odihnit, echipat corespunzător, va 

controla starea sculelor și dispozitivelor cu care urmează să lucreze, iar în 

cazul în care acestea nu corespund, anunță imediat șeful compartimentului, 

solicitând înlocuirea sau repararea, după caz, înaintea punerii în funcțiune a 

acestora; 

- se interzice prezentarea la locul de muncă în stare de ebrietate precum și 

consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru; 

-  se interzice fumatul ; 

- în caz de accident anunță imediat șeful ierarhic și acordă primul ajutor ; 

- aduce la cunoștinț șefului locului de muncă orice abatere sesizată privind 

securitatea în muncă ;  

- respectă permanent regulile de igienă personală și aduce la cunoștință șefului 

ierarhic  autoîmbolnăvirile pe care le prezintă ;  

- în cazul în care la locul de muncă se degajă cantități mari de gaze / noxe sau 

instalațiile de ventilație nu funcționează, anunță imediat șeful ierarhic pentru 

luarea măsurilor corespunzatoare ; 

- efectuează controlul medical periodic;  

- are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de 

venire şi de plecare din serviciu;  

- va respecta graficele de planificare a concediilor de odihnă ; 

- va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului. 

16. Evaluarea performanțelor Evaluarea se face anual 

Criterii de evaluare  
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1.Cunoştinţe şi experienţă profesională 

2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute 

în fişa postului 

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort 

suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină 

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu 

încadrarea în normative de consum 

6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 

7. Condiţii de muncă 

17. Mediul de lucru Program de lucru 8 ore/zi; 40 ore/săptămână; 

      
Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi 

reînnoită în cazul apariţiei unor noi reglementări legale.  

 

 

       Salariat : ___________ 

Sef serviciu administrativ, 

Ing. Rusu Constantin Daniel 

 

Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă 

de toate activităţile(sarcinile) de serviciu ce îmi 

revin cât şi de consecinţele pe care le voi suporta     

în cazul neîndeplinirii lor conform Codului 

Muncii şi Regulamentului de Ordine Interioară a 

unității 

 

            

       

 

                                                                                               Semnătură:______________ 

Data: ______________ 

 


