Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi
Str. Nicolae Bălcescu nr.21 Iaşi , CUI 4701169
Tel./fax : 0332 / 408329 , e-mail : crts .iasi@gmail.com
ANUNŢ CONCURS
CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ IASI
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi organizează concurs pentru ocuparea
pe perioada nedeterminata a unei functii contractuale de executie vacanta de :
- SOFER I-un post vacant.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din
H.G.286/2011 pentru aprobarea 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, cu
modificările şi completările ulterioare :
Condiţii generale pentru participarea la concurs:
-are cetăţenia română,cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-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;
-îndeplineşte condiţiile de studii şi , după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împedică înfăptuirea justiţiei , de fals ori 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.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt cele
prevazute in fişa postului si sunt conforme cu Ordinul M.S. nr. 1470/2011 ,
astfel , dupa cum urmează :
SOFER I
- Diploma de bacalaureat,
- vechime în specialitate minim 5 ani
- carnet de conducere categoria B si D

Concursul se va organiza conform calendarului următor si va cuprinde
doua probe : proba scrisa si proba practică
- până pe 10.09.2021 intre orele 10,00 – 13,00 primirea dosarelor pentru concurs :
sediul din Str.N .Bălcescu nr. 21 , compartiment Resurse Umane ;
- 13.09.2021 - selectia dosarelor și afișarea la sediul unității
- 14.09.2021– depunerea contestatiilor la selectia de dosare ,
- 15.09.2021 –solutionarea contestatiilor la selectia de dosare si afisare rezultat
-20.09.2021 - ora 10,00-12,00 - proba I-a - proba scrisă;
- 20.09.2021 - afisarea rezultatelor la proba scrisa ora 15,00
- 21.09.2021 - pana la ora 10,00 primirea contestatiilor la proba scrisa ;
- 21.09.2021- pana la ora 15,00 solutionarea contestatiilor la proba scrisa si
afisarea rezultatelor finale , proba scrisa ;
- 22.09.2021- ora 10,00 – proba a-II-a - proba practică
- 22.09.2021- ora 15,00 - afişarea rezultatelor proba a II-a-proba practică ;
-23.09.2021 - ora 10,00 – termen depunere contestatii rezultat proba a II-a – proba
practică;
- 23.09.2021- ora 15,00 – solutionarea contestatiilor la proba a II-a si afisare rezultat
La contestatii
-24.09.2021- afisare rezultate finale.
Punctajul minim de promovare pentru fiecare proba este 50 puncte din 100 .
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinere proba practică .
Dosarele de înscriere la concurs se depun la compartimentul Resurse Umane Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iasi si vor cuprinde :
- Cerere prin care se solicită participarea la concursul de ocupare a postului;
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea ,
potrivit legii , certificat de naștere, certificat de căsătorie (unde este cazul)
- Copiile documentelor care atesta studiile si ale altor acte care atesta efectuarea
unor specializari , precum si copii ale documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice postului ( diplomă studii bacalaureat , adeverinta vechime in
munca conform cerintelor postului).
-Copie carnet de conducere categoria B si D,
- Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspindere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Cazierul judiciar in
original va fi anexat dosarului de concurs cel tirziu pana la 20.09.2021 ora 10,00;
- Adeverinta de la medicul de familie , in formatul standard stabilit de Ministerul
Sanatatii care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare : apt de munca si daca
este sau nu in evidenta cu boli cronice , eliberata de cel mult 6 luni anterior datei
concursului ;
- Certificat de examinare psihologică;
- Buletin analize radiografie pulmonara (MRF);
- Curiculum vitae
-Taxa inscriere concurs 100 lei- achitata la casieria unitatii.
- dosar cu șină.

Copiile actelelor prevăzute mai sus se vor prezenta însotite de documentele
originale in vederea certificării conformitaţii sau în copii legalizate.
Bibliografia necesară susţinerii concursului este afişata la sediul institutiei, pe
pagina de internet www.crtsiasi.ro si a fost transmisa spre publicare catre
portalul posturi.gov.ro
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Regional de Transfuzie
Sanguina Iasi, Str. N. Balcescu nr. 21 , comp.Resurse Umane - Tel. 0332-408329,
interior 15, intre orele 10,00-13,00.

