
 
 
 
 
 
 

          ANUNT 

 
             In conformitate cu  prevederile Decretului nr. 195/2020 si a Ord.nr.40/2020 privind 

instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei Capitolul III, art 16,  Spitalul Clinic Judetean 

de Urgenta  Ilfov, angajeaza fara concurs, pe durata determinata, personal contractual dupa cum 

urmeaza: 

 

 
- un post vacant  de economist IA la Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare 

Condiții de participare la concurs 

- diplomă de licență în specialitatea postului  

- vechime 6 ani si 6 luni în specialitate 

 
 
 

Dosarul de angajare va cuprinde  următoarele documente  : 

    - cerere de inscriere adresată conducătorului instituției; 

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

după caz; 

   - copia documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări , precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor 

specifice postului solicitat, conform celor precizate mai sus 

   - carnetul de muncă sau după caz adeverințele care  atestă vechimea in muncă , in 

meserie și/sau in specialitatea studiilor , în copie ; 

  - adeverință medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie sau de către unități 

sanitare abilitate ; 

  - cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale 

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



 
  -  Curriculum vitae . 

Poate participa pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește urmatoarele condiții 

: 

- are cetățenia 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 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate 

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

potrivit cerințelor postului scos la concurs și specificate în fișa postului 

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

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

impiedică 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 

situațiilor in care a intervenit reabilitarea. 

 

         Toate incadrarile se efectueaza  in ordinea depunerii cererilor la Secretariatul 

Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov. 

 

 

             Manager,                                                                             Sef  Serviciu R.U.N.O.S., 

      Laza Calin Mircea                                                                         Ec. Iacob Valeria    

 

 

 

 

 Serviciul Financiar Contabilitate și Buget ,                                               Intocmit, 

      Dr.  Ec.Ipate Nicolae                                        Ec. Negrea Corina Gabriela 

 

 
 
 
           


