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Spitalul Municipal Cdmpina, organizeazil concurs/examan de recrutare, in
confonnitate cu prevederile Hotdrdrii nr. 133612022 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului
contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice pentru ocuparea
urm[torului post vacant de execulie pe perioadi nedeterminatd:

- 1 post de bucatar calificat in cadrul Blocului alimentar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar yacant candidatii trebuie si
indeplineascd urmdtoarele condilii generale, conform art. 15 al Regulamentului -
cadru aprobat prin Hotdr0rea Guvernului nr.133612022:

a) are cet6lenia rom6n6 sau cetSlenia unui alt stat membru al Uniunii
Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaliul Economic European (SEE)

cet6!enia Confederaliei

n**sMc

Nr.

sau

b) cunoaste limba romana, SCTIS

Elveliene;
si vorbit;

c) are capacitate de muncS in conformitate cu prevederile Legii nr. 5312003 -
Codul muncii, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideazd,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitSlile sanitare abilitate;

e) indeplineqte condiliile de studii, de vechime in specialitate qi, dupa caz, alte
condilii specifice potrivit cerintelor postului scos La concurs;

0 nu a fost condamnat definitiv pentru s6vdrqirea unei infractiuni contra
securitdlii nafionale, contra autorit6lii, contra umanit5lii, infractiuni de coruptie sau
de serviciu, infractiuni de fals ori contra inftptuirii justitiei, infracliuni sdvdrqite cu



intentie care ar face o persoana candidat[ la post incompatibild cu exercitarea
functiei contractuale pentru care candideazd, cu exceplia situatiei in care a
intervenit reabilitarea;

g) nu executd o pedeapsd complementar[ prin care i-a fost interzisd exercitarea
dreptului de a ocupa funcfia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfaEura
activitatea de care s-a folosit pentru sdvdrqirea infracliunii sau fala de aceasta nu

s-a luat mdsura de siguran[d ainterzicerii ocuparii unei func]ii sau a exercitdrii unei
profesii;

h) nu a comis infractiunile prevlzute la art, I alin. (2) din Legea nr.
ll8/2019 privind Registrul nafional automatizat cu privire la persoanele care au
comis infracliuni sexuale, de exploatare aunor persoane sau asupra minorilor,
precum qi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea si funclionarea
Sistemului Nalional de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru
domeniile prevdzute Iaart.35 alin. (1) lit. h).

Condilii specifice de participare:

. absolvent al unei qcoli profesionale de bucdtari, al unui liceu de profil sau al
unor cursuri de calificare specifice,

. vechime: 9 ani vechime in meserie

Concursul se va organiza la sediul unitalii, conform calendarului urmdtor:

. 28 decembrie 2022, ora l3: termenul limitd pentru depunerea dosarelor

. 03 ianuarie 2023, ora 10 seleclia dosarelor de inscriere

. 03 ianuarie ora 14 afiqare rezultate selectie dosare

. Pdnd in 04 ianuarie 2023 ora 14 - depunerea contesta{iilor cu privire la
seleclia dosarelor,

. 05 ianuarie 2023 oru 14 afiqarea rezultatelor solulionarii contestatiilor cu
privire la seleclia dosarelor,

. 09 ianuarie 2023, ora 10.00 proba scrisd

. 09 ianuarie 2023, ora 14 afisare reniltate Ia proba scrisi

. Pdni in 10 ianuarie 2023 ora 74 depunere contestatii proba scrisd

. 1 I ianuarie 2023 oru 14 afisarea contesta(iilor la proba scrisi

. 72 ianuarie 2023, ora 10.00 proba oral6



. 12 ianuarie 2023, ora 14.00 afisare rczultate proba oral6

. Pdnd in 13 ianuarie 2023, ora 14 depunerea contestaliilor cu privire la
r eniltatele probei orale,

16 ianuarie 2023, ora 14.00 afisarea rezultatelor solulionarii contestaliilor cu
privire la proba oral6

16 ianuarie 2023 ora 15.00 afisarea rezultatelor finale

Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar care va contine
urmatoarele documente, in conformitate cu preverile art.35:
(1) a) formular de inscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,

potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
s-a realizatc) copia certificatului de casdtorie sau a altui document prin care

schimbarea de nume, dupa
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor qi ale altor acte care atesta

efectuarea unor specializdri, precum si copiile documentelor care atesta

indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia
public6;

e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada
lucratS, care s[ ateste vechimea in munca qi in specialitatea studiilor solicitate
pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, dupd caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverint6 medic ala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberati

de catre medicul de familie al candidatului sau de cStre unit6lile sanitare abilitate
cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

h) certificatul de integritate comportamentald din care sa reias[ ca nu s-au comis
infractiuni prevdzute la art. I alin. (2) din Legea nr. 11812019 privind Registrul
nalional automalizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de

exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea
Legii nr.7612008 privind orgarizarea si funclionarea Sistemului Nalional de Date
Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidalii inscrisi pentru
posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protecfie social6,
precum qi orice entitate publicd sau privatd a cdrei activitate presupune contactul
direct cu copii, persoane in varst6, persoane cu dizabilitdli sau alte categorii de

persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizicd sau evaluarea
unei

model comun

aaz;

persoane;
european.

psihologica a
i) curriculum vitae,

(2) Modelul orientativ al adeverinlei menlionate la alin. (1) lit. e) este previzut in



anexa nr. a
J.

(3) Adeverinfa care atestd starea de s[nitate con]ine, in clar, numarul, data,
numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al
ministrului sdnit[{ii. Pentru candida}ii cu dizabilitdli, in situafia solicitarii de
adaptare rezonabild, adeverintd, carc atesta starea de sanatate trebuie insotita de
copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in condiliile legii.

(a) Copiile de pe actele prevdzute la alin. (1) lit. b)-.), precum si copia
certificatului de incadrare intr-un grad de handicap prevdzut la alin. (3) se prezintd
insotite de documentele originale, care se certificd cu mentiunea ,,conform cu
originalul" de cdtre secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevdzut la alin. (1) lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe
propria r[spundere privind antecedentele penale. in acest caz, candidatul declarat
admis la selectia dosarelor Ei care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs
preluarea informaliilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau
institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are
obligafia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevdzut la
alin. (1) lit. 0, anterior datei de susfinere a probei scrise qi/sau probei practice. in
situafia in care candidatul solicita expres in formularul de inscriere la concurs
preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institulia publica competentd cu
eliberarea certificatelor de cazierjudiciar, extrasul de pe cazieruljudiciar se solicita
de cdtre autoritatea sau institulia publica organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevdzut la alin. (l) lit. h) poate fi solicitat si de catre autoritatea
sau institutia public[ organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate,
potrivit legii.

(7) In funclie de decizia conducatorului autoritalii sau institutiei publice, dosarele
de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, dupa caz,Ia
compartimentul care asigurd, organizarea si desflsurarea concursului sau pot fi
transmise de candidali prin Posta Rom6nd, serviciul de curierat rapid, poEta
electronic6 sau platformele informatice ale autorit6fllor sau instituliiloi publice
inauntrul termenului prevazut la art.34.

(8) in situalia in care candidalii transmit dosarele de concurs prin Posta Rom6n[,
serviciul de curierat rapid, posta electronici sau platformele informatice ale
instituliilor sau autorit[!ilor publice, candidalii primesc codul unic de identificare
Ia o adresa de e-mail comunicat[ de c[tre acegtia si au obliga]ia de a se prezental,a
secretarul comisiei de concurs cu documentele prevazute la alin. (1) lit. b)-e) in
original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfrsurarii concursului, dar
nu mai tdrziu de data si ora organizdrii probei scrise/practice, dupd caz, sub
sancliunea neemiterii actului administrativ de angaj are.

(9) Transmiterea documentelor prin poqta electronicd sau prin platformele
informatice ale autoritafllor sau institufiilor publice se realizeazain format .pdf cu



volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar in forma lizibild.
(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) si (9), dup6 caz, conduce la respingerea

candidatului.
(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilit1gi poate inainta

comisiei de concurs, in termenul prevaart,la art. 34, propunerea sa privind
instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitdfii probelor de concurs.

j) taxa de participare 50 lei, se achitd la casieria unit[1ii sanitare.

Tematica gi bibliografia de concurs sunt disponibile accesdnd pagina
oficial6.

Rela(ii suplimentare se oblin la sediul Spitalului Municipal Cdmpina,
bld. Carol I, nr. 117,la Serviciul RLINOS, telefon 0244337351, int. 102.

MANAGER,

DR. TIU CALIN


