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ANUNT

Spitalul Municipal Campina organizeaztr concurs pentru ocuparea unui post
temporar vacant de arhivarr p€ perioada determinata pana la data 01.02,2023.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie s[
indeplineasc6 urm[toarele condilii generale, conform afi. 3 al Regulamentului-
cadru aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2}ll, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare:

a) are cetdtenia rom0n6, cet6lenie a altor state membre ale Uniunii Europene

sau a statelor apar\indnd Spaliului Economic European qi domiciliul in
Romdnia;

b) cunoaqte limba rom6n6, scris qi vorbit;

c) are vdrsta minimi reglementatd de prevederile legale;

d) are capacitate deplin[ de exerciliu;

e) are o stare de sinltate corespunzitoare postului pentru care candideazd,

atestat6 pebaza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de

unitAfl le sanitare abilitate;

f) indeplineqte conditiile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat[ definitiv pentru sdvdrqirea unei infrac]iuni contra

umanit6lii, contra statului ori contra autoritSfii, de serviciu sau in legdturd

cu serviciul, care impiedic6 inf6ptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de

coruptie sau a unei infractiuni sdvdrqite cu intenfie, care ar face-o



incompatibild cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a

intervenit reabilitarea.

Conditiile generale gi specifice necesare pentru ocuparea postului temporar
vacant:
- nivel de studii: medii, diploma bacalaureat;

- vechime: - cel putin 6 luni in activitate

Concursul se va organiza la sediul unitatii, conform calendarului urmitor:

o 16 aprilie 2021, ora 14.00: data limit[ pentru depunerea dosarelor

" 2l aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisd

" 26 aprilie 2021, ora 10.00: proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor
contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice,
pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va
conjine urmdtoarele documente :

- cererea de inscriere La concurs adresat6 conducdtorului autoritdtii sau

instituliei publice or ganizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea,
potrivit legii, dupd, caz;

- copiile documentelor care s[ ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd

efectuarea unor specializdri, precum qi copiile documentelor care atestd
indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau

institulia publicd;
- cametul de muncd sau, dupd caz, adeverin{ele care atestd vechimea in muncd,
in meserie Ei/sau in specialitatea studiilor, in copie;
- cazieruljudiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente
penale care sd-l facd incompatibil cu func{ia pentru care candideazd;



- adeverinld medicald, care sd ateste starea de s[n6tate corespunzdtoare eliberatd
cu cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al
candidatului sau de c6tre unitdlile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
- - Dosar cu gin6.

Adeverinta care atestd starea de slndtate conline, in clar, num6ru1, data, numele
emitentului2i-ea{tatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul
Sdndtdgii. (

(

in caruI in care candidatul depune o declaralie pe proprie rispundere cd nu are
antecedente penale, in caanl in care este declarat admis la selec{ia dosarelor, acesta
are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai tdrzit pdnd la data desfbqurrrii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii qi carnetul de munc6
sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea vor ft prezentate gi in original in
vederea verificdrii conformit6lii copiilor cu acestea.

Detalii privind condiliile specifice qi bibliografia de concurs sunt disponibile
accesdnd pagina oficial5. Relalii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului
Municipal Cdmpina, bld. Carol I, nr. llT,judefut Prahova, telefon 0244337351
interior 102.
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