ANUNT
Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon
021.315.50.50, scoate la concurs:
Numarul si denumirea posturilor

Nivelul
posturilor

- 1 post vacant - analist IA

-de executie

Structurile in cadrul carora se afla posturile
Institutul National de Recuperare Medicina Fizica si Balneoclimatologie,
str. Sf. Dumitru nr. 2

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabiliarea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.
 Conditii generale de inscriere la concurs:
Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:
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.

 Conditii specifice de inscriere la concurs:
- diploma de licenta in domeniul informatic
- cursuri de specializare in domeniul informatic
- cunostinte privind securitatea sistemelor informatice
- vechime in specialitate 6 ani si 6 luni
 Continutul dosarului de concurs
In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatii vor depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de
concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere 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 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 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 corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul
de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de
Ministerul Sanatatii.
In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere
ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii
primei probe a concursului.
Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
 Concursul consta in:
- selectia dosarelor de inscriere
- proba scrisa
- interviul
 Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.
 In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.
 Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –din str. Sf.
Dumitru nr.2, sector 3, astfel:
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 Perioada de inscriere : 13.08.2019 – 27.08.2019;
 Dosarele de concurs se primesc pana in data de 27.08.2019, ora 15.00.
 Concursul se va desfasura astfel:
 Proba scrisă va avea loc în data de 05.09.2019 ora 10:00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
 Interviul va avea loc în data de 10.09.2019 ora 10:00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată. Relații suplimentare se pot obține la sediul central
al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București, Serviciul RUNOS, tel. 021.315.50.50.
In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute
modificarile in timp util.
Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
1. Rețele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale;
2. Cunoștinte despre echipamente de rețea (switch-uri, acces point, routere);
3. Configurare echipamente și administrarea rețelei;
4. Calculatoare - arhitectură, componente, diagnosticare defecte, depanare;
5. Instalarea și configurarea stațiilor de lucru (sisteme de operare [windows, linux], drivere, aplicații);
6. Instalarea și configurarea de echipamente periferice: imprimate, copiatoare, scanare;
7. Securitatea și vulnerabilitatea informatică;
8. Cunoștințe de operare a pachetelor MS Office;
9. Cunoștințe despre operarea cu bazele de date;
10. Întreținere pagini web (HTML, CSS);
11. Cunoștințe utilizare și configurare e-mail;
12. Cunoștințe privind instalarea, configurarea și administrarea unui server (AD, SQL), cluster;
13. Cunoștințe avansate sistem SIUI, DRG, token și cititoare de carduri de sănătate;
BIBLIOGRAFIE
1. Manuale de utilizare Windows, Windows Server, SQL;
2. Bazele informaticii si Limbaje de programare. Baze de date relationale,
Autori: Romica Trandafir, Mihai Nistorescu si Ion Mierlus – Universitatea Tehnica Constructii Bucuresti;
3. Depanare si modernizare PC – editia WiNS - DMPC;
4. Microsoft Office – support office.com;
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5. Sistemul DRG – site www.drg.ro;
6. Sistemul SIUI – site Portalul CNAS – SIUI.
7. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare – titlul VII, Capitolul II – Asigurații, Capitolul IX
– Cardul European și cardul național de asigurări sociale de sănătate;
8. REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor, denumit în continuare GDPR).
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