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Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia organizează concurs în baza HG 286/2011 , cu
modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe
perioadă nedeterminată:

1 post Inginer sistem informatic - Compartiment informatic;

Condiţii specifice în vederea participării la concurs:
Diplomă de licenţă În specialitatea informatică, inginerie automatică-calculatoare,cibernetică

Nu se solicită vechime

Calendarul de desfăşurare al concursului:
- 26.10.2018 ora 14°0 -data limită de depunere a dosarelor

30.10.2018 ora 1600- selecţia dosarelor
05.11.2018 ora 11 00_ proba scrisă

08.11.2018 ora 1000_ proba practică

1 post Administrator - Serviciul tehnic administrativ

Condiţii specifice în vederea participării la concurs:
Diplomă absolvire şcoală postliceală În profil economic / tehnic;

Diplomă bacalaureat În profil economic / tehnic;
Vechime în specialitate minim 5 ani

Calendarul de desfăsurare al concursului:
26.10.20 i8 ora 1400-data limită de depunere a dosarelor
30.10.2018 ora 16°°- selecţia dosarelor
05.11.2018 ora 11 00_ proba scrisă

08.11.2018 ora 10°0_ proba practică

1 post Economist 1 - Serviciul aprovizionare, achiziţii contractare

Condiţii specifice în vederea participării la concurs:
Diplomă de licenţă specialitate economic
Curs de perfecţionareîn domeniul achiziţiilor publice

Vechime 3 ani şi 6 luni În specialitate

Calendarul de desfăsurare al concursului:
26.10.20 i8 ora 14°0-data limită de depunere a dosarelor
30.10.2018 ora 16°0 - selecţia dosarelor
06.11.20 18 ora 1100_ proba scrisă

09.11.2018 ora 10°0_ proba practică

1 post Logoped - Secţia neurologie;
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Condiţii specifice în vederea participării la concurs:
Diplomă de licenţă În specialitatea psihologie
minim 6 luni vechime În specialitate

Calendarul de desfăşurare al concursului:
- 26.10.2018 ora 14°0-data limită de depunere a dosarelor

30.10.2018 ora 1600- selecţia dosarelor
06.11.2018 ora 11°°_ proba scrisă

09.11.2018 ora 10°0• proba practică
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Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute în art.3 din HG 286/20 Il, cu
modificările şi completări le ulterioare. Dosarele de concurs vor conţine documentele prevăzute la
art.6 din HG 286/20Il, cu modificările şi completări le ulterioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art . 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
HotărâreaGuvernului nr. 286 din 23 martie 20 Il, cu modificările şi completările 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 reglementatăde 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 infractiuni 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 infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al 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, pentru Înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:

• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după

caz, copie certificat căsătorie;
• copie diplomă licenţă / postliceal / bacalaureat;

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
speciali zări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau În specialitatea studiilor, În copie sau declaraţie pe propria răspundere că nu a lucrat
niciodată cu contract de muncă;
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• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-I

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

• 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;
• curriculum vitae.
• Taxa de participare la concurs în valoare de 50 lei.

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

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul În care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente

penale , în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atest ă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii

copiilor cu acestea.

Concursul se va susţine la sediul unităţii din str, Decebal , nr, 1, Slobozia.
Relaţii suplimentare se obţin de la Serviciul RUNOS la tel .0243 212 130 Înt. 234

A
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Tematică:

1. PC- utilizare, depanare, întreţinere
a. Calculatoare - arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare, defecte,

depanare;
b. Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicaţii;

c. Instalarea şi configurarea de echipamente periferice, imprimante, scanere, etc;
d. Cunoştinţe avansate de operare MS Office.

2. Reţele de calculatoare
a. Reţele de calculatoare: topologii, medii de operare, drivere, aplicaţii;

b. Cunoştinţe avansate despre echipamente de reţea (configurare switch, acess point, router
wirless) ;

c. Configurare şi administrare reţele LAN
3. Baze de date şi programare

a. Cunoştinţe avansate despre lucrul cu baze de date;
b. Întreţinere pagini web HTML, CSS;
c. Cunoştinţe generale privind analiza, proiectarea şi administrarea bazelor de date MS

Access;

Bibliografie:
1. Sisteme de operare, Autor: Remus Joldeş, Editura: Aeternitas, Alba Iulia, 2009
2. Pachet Microsoft Office; doc . Internet - guide
3. Reţele locale de calculatoare - proiecte şi administrare, Autori: Adrian Munteanu, Valerica

Greavu Şerban , Editura: Teora
4. Windows Server 2013 doc.internet I manual de utilizare;
5. Dezvoltarea aplicaţiilor Web cu PHP şi MyQL, Autori: Welling L., Thomsonal., Editura

Teora, Bucureşti, 2005
6. Legea 67712001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter

personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completări le ulterioare.

ADMINISTRATOR

Bibliografie:
1. Ordin nr, 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

gestionarea deşeuri lor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

2. Hotărâre nr. 841 din 23 octombrie 1995 - (*actualizată*) privind procedurile de
transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice

3. Legea nr, 15 din 24 martie 1994 (**republicată**)(*actualizată*) privind amortizarea
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
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4. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor"), Cap. 1, art 1-5, Cap. II, secţiunea 4, Cap. VI,
secţiunea l, Cap. VII

5. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**repuhlicată**)(*actualizată*) Codul muncii") ,
TITLUL II, Cap II-VI; TITLUL V, Cap 1, TITLUL XI, Cap II-III

6. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în
domeniul sănătăţii - TITLUL VII - SPlTALELE

7. OMFP nr, 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activclor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in
legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completări le ulterioare;

9. Legea nr, 319/2006 privind securitatea şi sănătatea În muncă , Cap. IV, Obligaţiile

lucrătorilor,Cap . VI, Secţiunea 2, Accidente de muncă

10. Legea 307/2006 privind apărarea Împotriva incendiilor, Cap 2, Secţiunea] şi 6
11. Noţiuni de bază privind instalaţiile sanitare pentru apă rece şi canalizare, instalaţii de

încălzire, instalaţii de climatizare şi instalaţii electrice.

ECONOMISTI

Bibliografie:
1. Legea Nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

Titlul Vll Spitale;
2. Legea Nr. 98 *) din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările

ulterioare;
3. Hotărârca Nr. 395 * ) din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului cadru din
Legea Of. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea Nr, 101 din 19 mai 2016 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 ;cu modificările şi completările ulterioare;

5. OUG nr, 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de
atribuire a contractelor / acordurilor cadru de achiziţie publică , a contractelor / acordurilor
cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;

6. Ordinul Nr, 1792 * ) din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea.lichidarea.ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice , precum
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale , cu modificările şi

completările ulterioare.
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Bibliografie:
1. Emil Verza, Ursula Schiopu - Psihologia varstelor. Ciclurile vietii 1997 (toate capitolele ce

vizeaza limbajul si comunicarea si relatia acestora cu alte procese psihice)
2. Emil Verza , Florin Emil Verza -Psihologia copilului
3. Emil Verza -Dislalia si terapia ei
4. Anca M.-Tehnici specifice de terapia limbajului 2009
5. Constantin Paunescu -Tulburarile de limbaj la copil 1984
6. Carolina Bodea Hategan-Logopedia-Terapia tulburarilor de limbaj. Structuri deschise

2016
7. Vrasmas E., Stanica C.- Terapia tulburarilor de limbaj. Interventii logopedice 1997
8. Anamaria Burlea, Antoaneta Zanfirache, Georgeta Burlea, Marin Burlea, Mihaela

Mereuţă, Roxana Cristina Milici - Dictionar explicativ de logopedie
9. Monica Delicia Avramescu - Defectologie si logopedie 2008
10. Iolanda Tobolcea, Camelia Sponaru -Logopedie. Strategii terapeutice in corectarea

tulburarilor de limbaj 2013
11. Iolanda Tobolcea- Interventii logo-terapeutice pentru corectarea formelor dislalice la

copilul normal, editia 2002 sau 20 Il
12. Iolanda Tobolcea- Dezvoltarea abilitatilor de limbaj si comunicare la copilul cu sindrom

Down 2002
13. Iolanda Tobolcea - Tehnici audio-vizuale moderne in terapia logonevrozei 200112011
14. Alexandra Lavinia Rogozea - Culegere de texte pentru recuperarea afaziei 2017
15. Calomfirescu, M. - Afazia in AVC 1996
16. Craciun, M - Diagnosticul si tratamentul afaziei 2006
17. Tulburari de vorbire in accidente vasculare cerebrale 2015- articol in RRTTLC


