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A N U N Ţ Registratura unitătii

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN ''Dr.CONSTANTIN GORGOS'', organizează in 
baza prevederilor HGR nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare, in data 
de 14.09.2021 ora 10.00, la sediul unităţii din Bucureşti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu 
nr.41, sectorul 3, concurs pentru ocuparea următorului post vacant: 
- 1 (unu) post vacant de referent de specialitate debutant (S)- Serviciul Administrativ,

aprovizionare, achiziţii publice, contractare, informatică secretariat, intretinere
reparatii instalatii.
Condiţii generale: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altoi· 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 corespunzătore postului pentru care candidează, atestată pe

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare
' ' 

abilitate;
t) 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 01·i 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. 
Condiţii specifice de înscriere la concurs: 

- Diplomă de licenţă studii universitare de lungă durată ;
- Studii liceale absolvite cu diplo1nă de bacalaureat;
- Curs de expert achiziţii publice acreditat de Ministerul Muncii , Familiei şi Egalităţii

de Şanse şi de Ministerul Educatiei;
- Abilităţi de operare PC;
- Abilităţi lingvistice - limba engleză.

Calendarul de desfăsurare a concursului: 

• 07.09.2021, ora 15,00- data limită de depunere a dosarelor la Registratura unităţii;
• 09.09.2021 - selectie dosare candidati;
• 10.09.2021 - depunere contestatii selectie dosare;
• 13.09.2021 - solutionare contestatii selectie dosare;
• 14.09.2021, ora 10,00 - proba scrisa ;
• 15.09.2021 - afisare rezultate proba scrisa;
• 16.09.2021 - depunere contestatii rezultate proba scrisa;
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I • 17.09.2021 - solutionare contestatii rezultate proba scrisa ;
• 20.09.2021,ora 10,00 - proba interviu ;
• 21.09.2021 - afisare rezultate proba interviu;
• 22.09.2021 - contestatii rezultate proba interviu ;
• 23.09.2021 -solutionare contestatii proba interviu;
• 24.09.2021 - afisare rezultate finale.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de încopciat care va conţine 
următoarele documente: 

a) cerere de însc1·iere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz·'

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică ;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate co1·espunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate, în original;

g) curriculum vitae;
h) certificatul de integritate comportamentală;
i) notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
j) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în situaţia de carantină sau izolare la

domiciliu.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică 
şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/ sau în specialitatea studiilor vor fi prezentate si în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

In cazul in care candidatul depune o declaraţie pe propria 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. 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU QGlJPARE--A POSTULUI DE 
REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT- SERVICIUL ADMINISTRA TIV, 
APROVIZIONARE, ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARE, INFORMATICA 
SECRETARIAT 

Tematica: 

1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a
01·ganizării concursurilor de soluţii conform Legii nr.98/2016;

2. Pragurile valorice conform Legii nr.98/2016;

3. Modalităţi de atribuire a contractelor conform Legii nr.98/2016;

4. Elaborarea documentaţiei de atribuire conform Legii nr.98/2016;
5. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică
conform HG nr.395/2016;
6. Paza şi protecţia prin societăţi specializate conform Legii nr.333/2003;

7. Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei conform Legii
nr.333/2003;
8. Contravenţii şi infracţiuni confonn Legii nr.82/1991 - republicată;
9. Procesul de desfăşurare a inventarierii pat1·imoniului conform OMFP
nr.2861/2009;
1 O. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice 
conform OMFP nr.1792/2002. 
Bibliografia: 
1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
2. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la at1·ibuirea contractului de achiziţie publică/
acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
3. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor;
4. Hotararea Guvernului nr. 1.002/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
ru·.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
( actualizată până la data de 29 ianuarie 2016);
5. Legea nr.82/1991 - Legea contabilităţii republicată;
6. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelorprivind organizarea şi efectuarea
inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
7. Legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare ;
8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 - Normele metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan 
'' Dr.Constantin Gorgos'' şi la telefon: 021.3 ,l.20. 1 int.169. 


