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ANUNŢ   CONCURS 

CENTRUL  REGIONAL  DE  TRANSFUZIE  SANGUINĂ   IAŞI 

 

 

Centrul  Regional  de  Transfuzie  Sanguină  Iaşi  organizează concurs pentru 

ocuparea   urmatoarului  post  contractual  : 

 

  -1  post  economist  gradul  I A (compartimentul Resurse Umane) pe perioadă 

nedeterminată; 

  

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 cereinţelor postului scos la concurs; 

-nu a fost condamnată 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  :  

 

          Economist  gradul  I A 

-Diploma de licenta  studii  superioare  economice ; 

-minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate pentru compartimentul resurse umane; 



 

-concurs  pentru  ocuparea  postului ; 

 

 

Concursul  se va organiza conform calendarului  următor  si  va cuprinde  

doua  probe   :  proba  scrisa  şi  interviul   

 

- perioada 06.05.2019- 17.05.2019 între orele 09,00 – 13,00 primirea  dosarelor  pentru 

concurs  :  sediul  din  Str. N .Bălcescu nr. 21 , compartiment Contabilitate ; 

- 21.05.2019 - afisare selectie dosare – ora 13 , la  sediul  unitatii;  

- 22.05.2019 – primirea contestatiilor  la  selectia  de  dosare  , pana la ora 14.00; 

-23.05.2019- soluționare contestații la selecția dosarelor; 

- 27.05.2019-    ora  10,00 - proba  a-I-a -  proba  scrisă; 

- 28.05.2019-    ora   14,00  -  afisarea  rezultatelor  la  proba  scrisa;  

- 29.05.2019 -  până  la  ora  14,00   primirea   contestatiilor  la  proba  scrisă ; 

- 30.05.2019-    până  la  ora  10,00   soluționarea  contestațiilor  la proba  scrisă   și     

afișarea rezultatelor  finale   proba  scrisă ;  

- 31.05.2019-    ora 10,00  –  proba  a-II-a  -   interviul; 

- 03.06.2019-    ora 14,00   - afişarea  rezultatelor interviului ; 

- 06.06.2019-    ora 14,00   - afişarea  rezultatelor   finale ale concursului ; 

Punctajul   minim de promovare  pentru  fiecare  proba  este  50 puncte  din 100 . 

Promovarea  probei  scrise  este  obligatorie  pentru  susținerea  interviului  . 

 

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la compartimentul  Contabilitate  - 

Centrul  Regional de Transfuzie  Sanguină  Iași  și  vor  cuprinde : 

- Cerere prin care se solicită participarea la concursul de ocupare a postului; 

- Copia   actului  de  identitate   sau   orice  alt  document  care  atestă  identitatea , 

potrivit  legii , dupa  caz ; 

- Copiile  documentelor   care atestă  studiile  si  ale altor acte  care atestă  efectuarea  

unor  specializari , precum si copii  ale documentelor care  atestă îndeplinirea condițiilor  

specifice  postului ;    

-Copie  a carnetului  de muncă ( pentru  perioadele  anterioare  datei  de  01.01.2011 ) 

si/sau  , dupa caz, copii ale  adeverițtelor  care atestă  vechimea în  muncă  și  în  

specialitatea  studiilor  ( pentru  perioadele  lucrate  după  01.01.2011) 

- Copie  acte  de  stare  civilă; 

- Cazier  judiciar;  

- Adeverință  de la medicul de familie , în  formatul  standard  stabilit  de Ministerul 

Sănătații  care  să  ateste  starea  de  sănătate  corespunzatoare : apt de muncă și  dacă 

este sau nu in evidență cu boli cronice , eliberată de cel  mult  6 luni ; 

- Certificat de examinare psihologică; 

- Curiculum vitae. 

 
Copiile  actelelor  prevăzute mai sus se vor  prezenta  însoțite de documentele 

originale,  în  vederea  certificării  conformitaţii  , sau ,  în copii  legalizate.  

 

 

 

 

 



 

Bibliografia  necesară  susţinerii concursului  este  afişata  la sediul  

instituției si  a fost  transmisă  spre  publicare  catre  portalul  posturi. gov.ro 

 

 

 

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs  se pot obţine  la sediul  Centrului  

Regional de Transfuzie  Sanguina   Iasi , Str. N. Balcescu nr. 21 , comp. Contabilitate  

Tel.0749800427. 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     CENTRUL  REGIONAL  DE  TRANSFUZIE  SANGUINĂ 

                     IAȘI  ,   Str. Bălcescu  Nicolae  nr.   21 ,  cod poștal  700117 

                     Telefon   /  fax  0332-408329  ,  e-mail  crts.iasi@gmail.com 

                     Cod fiscal  4701169 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

B I B L I O G R A F I E 

 
        În  vederea  susținerii  concursului  pentru  postul  de   ECONOMIST I A - resurse umane din data 

de  27.05.2019. 

 

*Legea nr. 53/24.01.2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, actualizat 2019 

*Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice 

*Legea nr. 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată în 2019 

*HG 286/23.03.2011 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 

*Hotărârea 1027/11.11.2014 pentru modificarea şi completarea 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, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011 

*Ordin 869/09.07.2015pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist 

din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 

compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare 

publice cu paturi 

*OUG 158/17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

*HG 500/18.05.2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 

*Ordin MS 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, 

grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 

*HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

*Ordin 1224/16.09.2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală 

spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 

1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal 

*Legea 282/05.10.20015 Republicată privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de 

sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în 

vederea utilizării lor terapeutice 

* HG 1364/04.10.2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge 

* OUG nr.8/18.02.2009 privind acordarea tichetelor de vacanță 

* OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor bugetare și a unor măsuri 

fiscal-bugetare.  

 

 

 

 

 

 


