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Spitalul Municipal Campina

Angajeaza:

- I asistent medical fara concurs pe perioada determinata pana la 13.11.2020 pentru
C.P.U.

- I asistent medical fara concurs pe perioada determinata pana la 13.1 l.2O2O pentru sectia
A.T.I.

- 1 asistent medical principal fara concurs pe perioada determinata pana la 13.01 1.2020
pentru sectia A.T.I.

- I infirmiera deb. fara concurs pe perioada determinatapana la l3.l l.2O2O pentru sectia
A.T.I.

- 2 brancardieri fara concurs pe perioada determinata pana la 13.11,2020 pentru sectia
A.T.L, in conformitate cu prevederile art.27, respectiv:

" (l) Instittttiile si auloritalile publice pot unga.ja personal.fLrra concurs, in./imctie
de nevoile delermiruttc dc prevenirea si cr-tmbaterea ,siluatiei cere o 5;eneral
,slarca cle alerta si exclusitt penlru activilali lcgate cle aceasta, penlru o tlurala
cleterminalo, ce nu poale depu,si 30 de zile tle lu data incetarii slarii de alerta.",
din LEGEA Nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-I9, publicata in M. Of. Nr. 396 din 15 mai 2020.

- Actele necesare in vederea ocupdrii, frrd concurs, a posturilor vacante se vor transmite
pe email: secretariat@spitalcampina.ro in perioada 18.09.2020- 24.09,2020 p6n6 la ora
15.00.

Probele stabilite pentru ocuparea fara concurs a posturilor mai sus mentionate se vor desfasura
la sediul Spitalului Municipal Cmpina, Bld Carol I, nr. l l7, astfel: o

Selectie dosare: 25.09.2020

o Interviul - data sustinerii interviului se va stabili odata cu afisarea rezultatelor selectiei
dosarelor, in cazul ?n care se depun mai multe dosare pe post.



Condi{ii generale:

a) are cet[lenia romdn6, cetdfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa(indnd Spafiului Economic European qi domiciliulin Romdnia;

b) cunoaqte limba romdnS, scris qi vorbit;

c) are vArsta minim[ reglementatl de prevederile legale;

d) are capacitate deplind de exercifiu;

e) are o stare de sdn[tate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza
adeverin[ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdtrile sanitare abilitate;

f) indeplinegte conditiile de studii gi, dupd caz, de vechime;

g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infrac{iuni contra umanit6trii, contra
statului ori contra autoritAtii, de servicin sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd inftptuirea
justi[iei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infrac(iuni s[vdrgite cu inten(ie, care ar
face-o incompatibild cu exercitarea funcfiei, cu excepfia situa{iei in care a intervenit reabilitarea.

Condiliile specifice necesare:

. absolvent de studii postliceale pentru asistenti medicali, minim 6 luni vechime in activitate
pentru asistent medical si 5 ani pentru asistent principal

. certificat de membru eliberat de O.A.M.G,M.A,M.R., vizatla zi;

. scoala generala pentru brancardieri,

. scoala generala, curs de infirmiere organizat de O, A.M.G.M.A.M.R sau organizati de furnizori
autorizati de Ministerul Muncii, familiei si protectiei sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii
- Directia Generala Resurse Umane si Certificare, fara vechime pentru infirmiera

Acte necesare:

- cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze ;- copie xerox de pe diploma de licenta
- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu vizape anul in curs;
- cazier judiciar;
- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic

pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
- copiea actului de identitate in termen de valabilitate

- declaralia privind consimlim6ntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nr. 190/2018 privind m[suri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)
20161679 al Parlamentului European ;i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia



persoanelor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera
circulafie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95146/CE (Regulamentul general privind
proteclia datelor), cu modificirile ulterioare

Anexa nr. 2 CERERE pentru inscriere la selecfia dosarelor, angajare fdrl conours pe perioadd
determinatd, inbaza art.27 din Legea nr. 5512020 privind unele mlsuri pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9

Subsemnatul(a), cu domiciliul in localitatea
str. nr'--, &P.-,

judeful telefon mobil
posesor/posesoare alla C.I. seria _ nr._, eliberat de la data
de-, vd rog sd imi aproba{i depunerea dosarului pentru angajarca pe perioadd
determinatd, conform art, 27 din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de

Dosarul de inscriere selecfie contine urm6toarele documente;

Data: Semndtura

la data de

cunoscdnd
prevederile art. 326 din Codul Penal privind "Falsul in declarafii" declar pe propria raspundere,
cf, nu am antecedente penale gi nu fac obiectul nici unei proceduri de cercetare sau de urmftrire
penald.

Data Semndtura

* Ptezenta declaralie este valabilE pdnd la momentul depunerii cazierului judiciar, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare

DECLARATIE pe propria r6spundere Subsemnatul/a

nr.

Anexa nr. 3 DECLARATIE pe propria rdspundere privind antecedentele penale
Subsemnatul(u),posesor/posesoareallaC.I.seria

eliberat6 de

domiciliat/d in

Anexa nr.
posesor/posesoare alla C.I. seria



eliberatd de la data de domiciliat/[
in............... ........ declar pe propria r6spundere, cd nu sunt
incadrat/incadratd, la o altd institufie publicd sau privatd gi in conformitate cu prevederile
Ordinului MS nr. 41412020 privind instituirea mdsurii de carantini pentru persoanele aflate in
situafia de urgen{[ de sdn6tate publicI internafionald determinat6 de infec{ia cu COVID-19 qi
stabilirea unor mdsuri in vederea prevenirii qi limit6rii efectelor epidemiei, cu modificdrile gi
completfuile ulterioare, nu md aflu ln situalia de carantind sau izolare la domiciliu qi am luat
cunogtin{E de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul ln declara}ii qi de cele ale art.
352 din Codul penal cu privire lazdddrnicirea bolilor.

Data Semndtura

Anexa nr. 5 DECLARATIE Subsemnatul(a). declar cd
am luat la cunogtinfd drepturile mele conform legislaliei in materie de prelucrare de date cu
caracter personal, ln conformitate cu Regulamentul UE nr. 67912016 qi tmi exprim
consim{Smdntul pentru prelucrarea datelor prevlzute in prezenta cerere de inscriere la selec(ia
dosarelor, angajare fdr6 concurs pe perioadd determinatd, personal contractual , inbaza art, 27 din
Legea rc. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-l9, iar pentru cei declara{i admigi, pe toatl durata angajdrii. Refuzul acord6rii
consimlImdntului atrage imposibilitatea participdrii la concurs.

n DA, sunt de acord,

u NU, sunt de acord

Menfionez cI sunt de acord cu afiqarea numelui in lista cu rezultatele la selec{ia dosarelor,
publicatd la adresa: www.spitalcampina.ro.

Data Semndtura ,

MANAGER,

q:>


