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ANUNŢ

Spitalul Clinic Nr.l Cai Ferate Witting,Bucureşti 
(Cod fiscal 4267257) organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 cu 
modificările ulterioare , 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 , Legea nr.33/2021 pentru aprobarea O.U.G 
nr.183/2020 privind desfasurarea pe perioada stării de alerta a concursurilor 
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor si autoritatilor publice, 
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante cu 
normă întreagă:

. SERVICIUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE:
Inspector de specialitate gradul Lpoz 399 -1 post

1. studii superioare absolvite cu examen de licenţă ;
2. curs autorizat de inspector in specialitatea resurse umane
3. vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani şi 6 luni;''
• COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Auditor gradul I ,poz.396 -1  post
1. studii superioare absolvite cu examen de licenţă ;
2. vechime în specialitatea studiilor minim 4 ani;
. SERVICIUL TEHNIC:

Inginer specialist IA-aparatura medicala,poz.425-1 post
1. diplomă de licenţă în specialitate;
2. minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate 

Muncitor calificat I -  instalator,poz.434 -  1 post
1. diplomă de absolvire şcoală profesională sau certificat de calificare;
2. minim 9 ani vechime în meserie;

Muncitor calificat IV -  instalator ,poz.439— 1 post
1. diplomă de absolvire şcoală profesională sau certificat de calificare;
2. nu necesita vechime în meserie;

http://www.SDitaIcfwitinB.ro


• SERVICIUL ADMINISTRATIV 
Muncitor necalificat I-poz.471 - 1  post

1. diplomă de studii generale
2. nu necesita vechime în funcţie
. BLOC ALIMENTAR:

Muncitor calificat IV -  bucătar,poz.470 -1 post
1. diplomă de studii generale
2. nu necesita vechime în meserie
3. curs autorizat de calificare în meseria de bucătar

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România;

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. 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;

6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7. 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 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.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii se vor prezenta de luni până joi între 
orele 10.00 -  15.00 şi vineri între orele 09.00 — 12.00 la Spitalul Clinic Nr.l 
CF Witting Bucureşti, intrarea personalului la serviciul RESURSE UMANE 
cu UN DOSAR PLIC care va conţine OBLIGATORIU următoarele 
documente:

1. cerere de înscriere la concurs (anexată prezentului anunţ);
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia 
publică;

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

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



• candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 
concursului

6. 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;

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

7. curriculum vitae
Actele prevăzute la pct. 2), 3), 4) vor fi prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu acestea
Concursul va consta într-o probă scrisă si o probă practică sau interviu.

• proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor 
teste-grilă, şi testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului 
pentru care se organizează concursul

• proba practică/interviul constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor 
practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care 
candidează, şi are următoarele criterii de evaluare:

1. a) capacitatea de adaptare;
2. b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
3. c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
4. d) capacitatea de comunicare;
5. e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea 

probei practice.
Precizări suplimentare:
Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minimul 50 
de puncte pentru ocuparea posturilor de execuţie.
La selecţia dosarelor nu se vor lua în considerare dosarele de concurs:

1. depuse pentru alte locuri de muncă decât cele menţioante în anunţul de 
concurs;

2. depuse pentru mai multe posturi în aceiaşi cerere din cele menţioante în 
anunţul de concurs;

3. depuse în afara perioadei de înscriere.
Candidaţii se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în 

original.
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI:

17.06.2021 -  01.07.2021- inscrierea candidaţilor de luni până joi între orele 
10.00 —15.00 şi vineri între orele 09.00 —12.00 la Spitalul Clinic Nr.l CAI 
FERATE WITTING , Bucureşti, intrarea personalului spre Serviciul RUNOS
02.07.2021 -  selecţie dosare



05.07.2021 ora 1200 -  afişarea pe site-ul spitalului ( www.spitalcfwiting.ro ) a 
rezultatelor de verificare a dosarelor
05.07.2021, ora 1200-  06.07.2021 ora 1200 -  formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele de verificare a dosarelor, contestaţii care se vor depune la Registratura 
Spitalului;
07.07.2021, ora 1200 -  afişarea pe site-ul spitalului ( www.spitalcfwiting.ro ) a 
rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor
12.07.2021, ora 09°° -  susţinerea probei scrise la sediul Spitalului -  
Amfiteatrul -  etaj 3
13.07.2021, ora 1200 -  afişarea pe site-ul spitalului ( www.spitalcfwiting.ro ) a 
rezultatelor probei scrise
13.07.2021, ora 1200 -  14.07.2021, ora 1200 -  formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele probei scrise,contestaţii care se vor depune la Registratura Spitalului;
15.07.2021, ora 1200 -  afişarea pe site-ul spitalului ( www.spitalcfwiting.ro ) a 
rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa
16.07.2021, ora 09°° — susţinerea probei practice/interviu la sediul spitalului-  
Amfiteatrul -  etaj 3
19.07.2021, ora IO00 -  afişarea pe site-ul spitalului ( www.spitalcfwiting.ro ) a 
rezultatelor probei practice/ interviu
19.07.2021, ora IO00 -  20.07.2021, ora IO00 -  formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele probei practice
Interviu, contestaţii care se vor depune la Registratura Spitalului;

20.07.2021, ora 1200 -  afişarea pe site-ul spitalului ( www.spitalcfwiting.ro ) a 
rezultatelor contestaţiilor la proba practică/interviu
20.07.2021, ora 1300 -  afişarea pe site-ul spitalului ( www.spitalcfwiting.ro ) 
a rezultatelor finale.
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