
 

                       

Nr. înreg INSMC: 18946/21.10.2020 

ANUNŢ 

 

 Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ,,Alessandrescu - Rusescu’’ în cadrul 

proiectulului  POCU/759/4/9/136812 din 07.08.2020 „Screening pentru Cancerul de Col Uterin si 

tratament precoce - SCCUT”, scoate la concurs în baza Ordinului 689/23.05.2018 privind aprobarea 

procedurii de recrutare şi selectie a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate de Ministerul Sănătăţii şi unităţile cu personalitate 

juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea acestuia, urmatoarele posturi temporar 

vacante in  afara organigramei institutului: 

      Pozitia 1- 1 (unu) post  RESPONSABIL GDPR , 36 luni cu posibilitate de prelungire, cu pana la 42 

ore pe luna ;   

      Pozitia 2- 1 (unu) post  RESPONSABIL FINANCIAR, 36 luni cu posibilitate de prelungire, cu 

pana la 42 ore pe luna ;  

       Pozitia 3- 1 (unu) post  CONTABIL, 36 luni cu posibilitate de prelungire, cu pana la 84 ore pe 

luna; 

          Pozitia 4-1 (unu) post RESPONSABIL ACHIZITII, 36 luni cu posibilitate de prelungire, cu pana 

la 84 ore pe luna .  

 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant persoana care îndeplineşte 

următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor 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 corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  

      adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

f) 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 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.  

 Dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:  

a. cerere de înscriere în procesul de recrutare şi selectie (cerere tip  anexa la anuntul de 

recrutare şi selecţie va cuprinde denumirea postului pentru care candidează);  

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz;  

c. copiile certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor de identitate şi ale 

actelor de studii ( certificarea se va efectua prin confruntarea cu originalul documentelor de 

către secretarul comisiei) 

d. adeverinţe / diploma / certificate în original care atestă efectuarea unor specializări , 

originale documentelor care să certifice nivelul studiilor şi ale altor acte care să dovedească 

efectuarea unor specializări, originale (originalele sunt necesare pentru certificare) 

e. documente justificative care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, 

respective care să dovedească experienţa profesională specifică necesară pentru ocuparea 

postului, copii conform cu originalul; 

f. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta 

obligatoriu de către candidatul desemnat câştigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la 

publicarea rezultatului final al procesului de recrutare şi selecţie; 

g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării procedurii de recrutare şi selecţie, de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

h) curriculum vitae, datat si semnat pe fiecare pagină, în model Europass, în care să se 

menţioneze proiectul şi postul vizat de candidat;  

i) declaraţie de disponibilitate privind timpul alocat .  

 

 



Condiţii de participare la concurs:  

 

Responsabil GDPR 

Criteriu Punctaj acordat 

Evaluarea calitativa a experientei profesionale generale din 

CV 

Experienta intre 0 – 3 ani – 20 puncte 

Experienta peste 3 ani – 30 puncte 

Capacitate de sinteza, de redactare documente complexe 30 puncte 

Experienta in activitati in domeniul administrativ și logistic 30 puncte 

Competente si abilitati sociale (capacitate de planificare si 

organizare, capacitate de comunicare si socializare) 

Se acorda punctaj pe o scala de la 

1(nesatisfacator) - 10(foarte bine) 

Total  100 puncte 

 

Responsabil financiar 

Criteriu Punctaj acordat 

Evaluarea calitativa a experientei profesionale generale din 

CV 

Experiența intre 5 – 7 ani – 20 puncte 

Experiența peste 7 ani – 30 puncte  

Experienta specifica in domeniul financiar-contabil  30 puncte 

Experienta in managementul financiar al proiectelor 

finanțate din fonduri nerambursabile 
30 puncte 

Competente si abilitati sociale (capacitate de planificare si 

organizare, capacitate de comunicare si socializare) 

Se acorda punctaj pe o scala de la 

1(nesatisfacator) - 10(foarte bine) 

Total  100 puncte 

 

Contabil 

Criteriu Punctaj acordat 

Evaluarea calitativa a experientei profesionale generale din 

CV 

Experiența intre 3 – 5 ani – 20 puncte 

Experiența peste 5 ani – 30 puncte 

Experienta in utilizarea instrumentelor si procedurilor 30 puncte 



specifice de baza 

Experienta in domeniul economic sau contabilitate 30 puncte 

Competente si abilitati sociale (capacitate de planificare si 

organizare, capacitate de comunicare si socializare) 

Se acorda punctaj pe o scala de la 

1(nesatisfacator) - 10(foarte bine) 

Total  100 puncte 

 

Responsabil achizitii 

Criteriu Punctaj acordat 

Evaluarea calitativa a experientei profesionale generale din 

CV 

Experiența intre 5 – 7 ani – 20 puncte 

Experiența peste 7 ani – 30 puncte 

Experienta de lucru in achizitii publice in domeniul medical 30 puncte 

Experienta in desfasurarea procedurilor de achizitie publica 

in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice 

30 puncte 

Competente si abilitati sociale (capacitate de planificare si 

organizare, capacitate de comunicare si socializare) 

Se acorda punctaj pe o scala de la 

1(nesatisfacator) - 10(foarte bine) 

Total  100 puncte 

 

Tipul probelor de concurs: 

- analiza şi evaluarea CV candidaţilor; 

- verificare cunoştinţelor prin interviuri individuale ; 

 Dosarele de concurs pentru posturile temporar vacante se depun la registratură în perioada 23 

octombrie – 6 noiembrie 2020. 

 Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru posturile temporar vacante se vor afişa 9 

noiembrie 2020. 

 Contestaţiile vor fi depuse în 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de selecţie a 

dosarelor, 10 noiembrie 2020. 

 Rezultatele contestaţiilor procesului de selecţie a dosarelor se vor publica până pe 11 noiembrie 

2020 sediul institutului şi pe site-ul institutului.  

 Locul, data şi ora desfăşurării probei interviu: sediul din str Gheorghe Polizu nr 38-52 , sector 1, 

Bucureşti , 12 noiembrie 2020, ora 9:00. 



 Rezultatele probei interviu se vor afişa pe 13 noiembrie 2020, la ora 13:00 la sediul institutului şi 

pe site-ul institutului. 

 Contestaţiile vor fi depuse în 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de recrutare şi 

selecţie, până pe 16 noiembrie 2020, ora 9:00. 

 Răspunsurile la contestaţii proba interviu se vor publica până pe 17 noiembrie 2020, ora 9:00, la 

sediul institutului şi pe site-ul institutului. 

 Data publicarii anuntului final: 18 noiembrie 2020 

 Informaţiile prezentate se menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului. 

 

MANAGER, 

PROF. DR. SUCIU NICOLAE 

 

 

 

Director financiar contabil,                                                               

Ec. Stanca Maria 

 

 

Sef serv RUNOS, 

ec.Pantazi Mariana 

 


