\nsmC
ul Munici

Cimpina

l, Nr. 117
A244/337.35L
FAXr 0244l?34.124
www.spitalcampina.ro
B-dul, CAROL

TELI

secre

t|O 22000:2005 l5O 900X,:2015

xr.

l.ffO

I

/

.u" Lb
Spitalul Municipal Campina

Angajeaza:
2 medici specialisti, specialitatea ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

2 medici primari,

specialitatea ANESTEZIE sI TERAPIE INTENSIVA
pentru sectia A.T.I., fara concurs pe perioada determinata in conformitate cu
prevederile art. 27, respectiv :

(' (1) Institutiile si cu,ttctritati.le publi.ce pot
angaja personal fara
concurs, in functie de nevoile determincrte de prevenirea si

combaterect situ.atiei ccu'e a generat starea de alerta si exclusiv pentru
activitati legate de aceasta, pentru o durata determinata, ce nu poate
depasi 30 de zil.e de la data incetarti starii de alerta.',,

din LEGEA Nr. 5512020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de covlD-19, publicata in M. of.
Nr. 396 din 15 mai 2020

-

Actele necesare in vederea ocupdrii, fErS concurs, a posturilor vacante se vor transmite
pe email: seuetaiat@spitalcampina.ro in perioada 23.11.2020-27.11.2020 p6nd la ora
17.00.

Probele stabilite pentru ocuparea fara concurs a posturilor vacante menfionate mai sus se vor
desfasura la sediul Spitalului Municipal cmpina, Bld carol I, nr. 117, astfel: o
Selectie dosare: 02.12.2020

o Interviul - data sustinerii interviului se va stabili odata cu afisarea rezultatelor selecliei
dosarelor, in cazul in care se depun mai multe dosare pe un singur post.
Condi{ii generale:
a) are cetdfenia rom6nS, cetd{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparfin6nd Spafiului Economic European gi domiciliulin Romdnia;
b) cunoaqte limba romdn[, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerci(iu;

e) are o stare de sdnitate corespunz[toare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime;

g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infracfiuni contra umanitdtrii, contra
statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedic6 infrptuirea
justiliei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracjiuni sdvdrgite cu intenfie, care
ar
face-o incompatibilS cu exercitarea functiei, cu excepJia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Actele necesare in vederea ocupflrii,

frr[

concurs, a postului vacant:

a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze ;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist/primar
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu iirup" anul in
curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicatauna din sanctiunile
prevazute la art.455 alin. (1) lit. e) sau f),la art.54l alin. (1) lit. d) ori e),

respectiv la art. 628 alin (1) lit. d) sau e) din Legea m. 9512006'privind
reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioarei
e) cazierjudiciar;
D certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si
neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care
candideaza;

g) copiea actului de identitate in termen de valabilitate

-

declaralia privind consimlimdntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nt. 19012018 privind misuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)
20161679

al Parlamentului European qi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecfia

persoanelor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera
circulafie a acestor date qi de abrogare a Directivei g5l46lcE (Regulamentul general privind
protecfia datelor), cu modific6rile ulterioare

Anexa nr. 2 CERERE pentru inscriere la selecfia dosarelor, angajarc fbrd concurs pe perioadd
determinatd, inbaza art.27 din Legea nr. 55l2O2O privind unele mdsuri pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9

cu

Subsemnatul(a),

domiciliul in

str.

jude{ul
posesor/posesoare

de-,

nr.

alla C.I. seria

flr._,

_,

mobil

telefon

eliberat

localitatea

dP,_,
,

la

de

data
perioadd

vE rog sd lmi aprobafi depunerea dosarului pentru angajarea pe
determinatd, conform art. 27 din Legea nr. 55l2O2O privind unele m6suri pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de C0VID-19, pe postul de
din cadrul
sectiei
. Dosarul de inscriere Ia selec{ie con{ine urmdtoarele documente;

Data:

Semn[tura

Anexa

nr.

3

DECLARATIE

pe propria rdspundere privind antecedentele

Subsemnatul(a),

nr

posesor/posesoare

eliberatd de
domiciliat/6 in

penale

alla C.I. seria
la data de

cunoscdnd
prevederile art, 326 din Codul Penal privind o'Falsul in declaralii" declar pe propria raspundere,
c6 nu am antecedente penale qi nu fac obiectul nici unei proceduri de cercetare sau de urmlrire
penald.
Data

Semndtura

*

Prezenta declaratie este valabild p0n6
conformitate cu prevederile legale in vigoare

la

Anexa nr. 4

pe

DECLARATIE

momentul depunerii cazierului judiciar, in

propria
posesor/posesoare alla

rdspundere
C.I. seria _

Subsemnatul/a
nr.

eliberatd de

la

in...............

data de

_

domiciliat/[

........ declar pe propria rdspundere, c6 nu sunt
incadrat/incadtatd" la o alt6 institulie public[ sau privati qi in conformitate cu prevederile
Ordinului MS nr. 41412020 privind instituirea mdsurii de carantind pentru persoanele aflate in
situalia de urgen{6 de sdndtate publica internationalS determinatd de infecfia cu COVID-l9 qi
stabilirea unor mdsuri in vederea prevenirii gi limit6rii efectelor epidemiei, cu modific6rile gi
completdrile ulterioare, nu mi aflu in situalia de carantind sau izolare la domiciliu gi am luat
cunoqtinf6 de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul ?n declarafii gi de cele
ale art.
352 din Codul penal cu privire lazddtunicirea bolilor.
Data

Semndtura

Anexanr.5DECLARATIESubsemnatu1(u)declarcd
am luat la cunoqtinld drepturile mele conform legislafiei in materie de prelucrare de date cu
caracter personal, in conformitate cu Regulamentul UE nr. 67912016 gi imi exprim
consim![m6ntul pentru prelucrarea datelor prevdzute in prezenta cerere de inscriere la selecfia
dosarelor, angajare fErd concurs pe perioadd determinatd, personal contractual in baza
art. 27 din
,
Legea nt. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei
de

COVID-I9, iar pentru cei declarali admi;i, pe toat[ durata angajdrii. Refuzul acord[rii
cons imlSmantu lu i atr age impo sibi I itatea parti cipdri i la concurs.

r

DA, sunt de acord,

r NU, sunt de acord
Menlionez c[ sunt de acord cu afigarea numelui in lista cu rezultatele la selec(ia dosarelor,
publicatd la adresa: www.spitalcampina.ro.

Data

Semnitura

MANAGER,

$

