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SPITALUL CLINIC DE URGENŢE OFTALMOLOGICE 

Piaţa Alex. Lahovari nr.1 Sector 1 Bucureşti 

Cod fiscal 4505421 

Tel./fax: 021.319.27.53/210.78.64 

Nr.___________/_____________ 

A N U N Ț  

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București , cu sediul în București, Piața 

Alexandru Lahovari nr. 1 , Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post  

contractual vacant, astfel: 

1. 1 post Șef Birou R.U.N.O.S.  – perioadă nedeterminată - normă întreagă – studii 

superioare  – 5 ani  vechime, cursuri de perfecționare sau specializare  în resurse 

umane. 

2. 1 post Șef Birou gradul II - Managementul Calității Serviciilor Medicale- perioadă 

nedeterminată  – normă întreagă – studii superioare  – 5 ani  vechime, cursuri de 

perfecționare sau specializare  în managementul calității serviciilor de sănătate. 

 

Concursul se va desfășura în perioada  02.06.2022 – 07.06.2022 la sediul Spitalului 

Clinic de Urgențe Oftalmologice București , Piața Alexandru Lahovari nr. 1, Sector 1. 

Dosarele de înscriere se depun la Biroul R.U.N.O.S., între orele  10 ,00 - 13,00 pană la 

data de 24.05.2022 

Informații suplimentare privind condițiile de participare și bibliografie se obțin de la 

Biroul RUNOS Tel: 021/319.27.53 

 Condiții de înscriere: 

La concursul de selecție se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ, 

următoarele criterii generale și specifice: 

-are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

-cunoaște limba română scris și vorbit; 

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

-are capacitate deplină de exercițiu; 
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-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de families au de unitățile sanitare 

abilitate; 

-îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice  

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 

împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 

infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 

cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere adresată conducatorului instituției publice organizatorice 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică 

4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie 

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează 

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de 

către medicul de familie 

7. Curriculum vitae 

Condiții specifice de ocupare a postului de Șef Birou – RUNOS: 

- Studii superioare cu Diploma de licență  

- Curs de specializare în domeniul serviciului Resurse Umane 

Condiții specifice de ocupare a postului de Șef Birou  gradul II 

- Studii superioare cu Diplomă de licență in științe economice sau juridice 

- Absolvent al programului de formare profesională Managementul Calității 

Serviciilor de Sănătate, curs autorizat de către ANMCS 

- Competențe solide de operare si tehnoredactare cmputerizată. 

 

Concursul se va desfășura după următorul program:  

- La data de 02.06.2022, ora 10,00: - Proba  scrisă pentru  Sef Birou RUNOS 
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ora 12,00: - Proba scrisa pentru Sef Birou gradul II – 

Managementul    Calitatii 

- La data de 07.06.2022, ora  10,00: Interviul de selecție Sef Birou RUNOS 

Ora 12,00: Interviul de selectie Sef Birou gradul II – 

Managementul Calitatii 

 

MANAGER, 

Conf.Univ.Dr. Marian Burcea 


