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Angajeaza:

3 posturi infirmiera fara concurs pe perioada determinata pana la data de 11.02.2021
pentru C.P.U.
2 posturi ingrijitoare fara concurs pe perioada determinata pana la data de 11.02.2021
pentru C.P.U.
I post de ingrijitoare curatenie fara concurs pe perioada determinata panala 11.02.2021
pentru Compartiment urologie;
2 posturi de ingrijitoare curatenie fara concurs pe perioada determinata pana la
1 1,02.2021 pentru Sectia Medicina Interna;
I asistent medical fara concurs pe perioada determinata pana la 11.02.2021 pentru
Compartimentul Cardiologie;
I asistent medical debutant fara concurs pe perioada determinata pana la 11.02.2021
pentru Compartimentul Medicina Interna Cronici;
I post de infirmiera debutanta fara concurs pe perioada determinata panala 11.02.2021
pentru Compartimentul Medicina Interna Cronici
1 post de infirmiera debutanta fara concurs pe perioada determinata panala 11.02.2021
pentru Cornpartimentul Cardiologie

" (l)

In'stilttliile .s'i rtutoritcttilc publice pot angujct personal .faru conctu",s, in
.filnctic de newtile deterntinole de Ttrcvcnircct ,si cotnbulcrect si/ttatiei cure u
gencrul ,s'l.rtrea. de alcrltl si exclu,;iv ltcnlru ac'l.ittilali legulc cle ac:eusla, penln.t o
clurulcr clelcrmino/ct, cc nu Ttrsula tlcpu,si 30 cle zile tlc lu clata incclcrrii sturii cle
alcrtct.", din LEGEA Nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor parrdemiei de COVID-19, publicata in M. Of. Nr. 396 din
15 mai 2020.

Actele necesare in vederea ocupdrii, frri concurs, a posturilor vacante se vor transmite
pe email: secretariat@spitalcampina.ro in perioada 17,12.2020- 23.12.2020 p6n[ la ora
15.00.

Probele stabilite pentru ocllparea fara concurs a posturilor mai sus mentionate se vor desfastrra
la sediul Spitalului Municipal Cmpina, Bld Carol I, rrr. l l7, astfel: o
Selectie dosare: 24.12,2020

o Interviul

-

data sustinerii interviului se va stabili odata cu afisarea rezultatelor selecliei

dosarelor, in cazul in care se depun mai multe dosare pe post.

Condifii generale:
a) are cet[fenia rom6n6, cetd]enie a altor state mernbre ale Uniunii E,uropene sau a statelor
aparfindnd Spafiului Economic European gi domiciliulin Rom0nia;
b) cunoagte limba romdn6, scris qi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplin6 de exerciliu;

e) are o stare de sdn6tate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd, pe baza
adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitSlile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime;

g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdv6rgirea unei infracfiuni contra umanit[1ii, contra
statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedic[ inftptuirea
justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni sdv6rgite cu intenfie, care ar
face-o incompatibilS cu exercitarea funcliei, cu exceplia situafiei in care a intervenit reabilitarea.

Condi{iile specifice necesare:

.
.
.

absolvent de studii postliceale sau superioare pentru asistent medical, minim 6 luni
vechime in activitate pentru asistent medical, fara vechime pentru asistent debutant,
certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., vizatlazi;
scoala generala pentru ingrijitoare curatenie, fara vevime
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, cel putin 6 luni
vechinepentru infirmiera, fara vechime pentru infirmiera debutanta

Acte necesare:

-

cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze ;
copie xerox de pe diploma de studii
copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cuvizape 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

-

declarafia privind consimf6mdntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nr. 19012018 privind m[suri 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 privegte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera
circula{ie a acestor date qi de abrogare a Directivei 95l46lCE (Regulamentul general privind
protectia datelor), cu modifi c6rile ulterioare

Anexa nr. 2 CERERE pentru inscriere la selecfia dosarelor, angajarc fEr[ concurs pe perioada
determinat5, inbaza art.27 din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9

cu

Subsemnatul(a),.

domiciliult

judetul

localitatea

&P._,

nr.

telefon

posesor/posesoare

in

_,
mobil

str.

alla C.l. seria

flr._,

eliberat

,

la

dala
vd rog sd imi aprobali depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadd
determinatd, conform art. 27 din Legea nr. 5512020 privind unele mSsuri pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de

de-,

Dosarul de

selecfie

inscriere

Data:

Anexa

con{ine

de

urmdtoarele

documente;

Semndtura

nr.

3

DECLARATIE

pe propria

Subsemnatul(a)

rdspundere privind antecedentele penale
posesor/posesoare

eliberatd de
domiciliat/I in

alla C.I. seria
la data de

cunosc0nd
prevederile art. 326 din Codul Penal privind 'oFalsul in declaratii" declar pe propria rdspundere,

c[ nu am antecedente penale
penalS

gi nu f'ac obiectul

nici unei proceduri de cercetare sau de urmarire

.

Data

Semnltura

*

Prezenta declaratie este valabild p6nd
conformitate cu prevederile legale in vigoare

Anexa nr.

4

la

momentul depunerii cazierului judiciar, ln

DECLARATIE pe

propria

posesor/posesoare

rdspundere

alla C.I.

seria

Subsemnatul/a
nr.

eliberati de

la data de
domiciliat/d
in...............
declar pe propria rdspundere, cd nu sunt
incadrat/incadratd la o altd institu{ie publicd sau privat6 gi in conformitate cu prevederile
Ordinului MS nr. 41412020 privind instituirea mdsurii de carantin6 pentru persoanele aflate in
situalia de urgenf6 de sdndtate public[ internafionali determinatd de infecfia cu COVID,l9 qi
stabilirea unor m6suri in vederea prevenirii gi limitdrii efectelor epidemiei, cu modificarile gi
completlrile ulterioare, nu mE aflu in situafia de carantind sau izolare la domiciliu gi am luat
cunoqtinfd de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii qi de cele ale art.
352 din Codul penal cu privire la z[ddrnicirea bolilor.
Data

Semndtura

Anexa nr. 5 DECLARATIE Subsemnatul(a)
declar c[
am luat la cunoEtinld drepturile mele conform legislaliei in materie de prelucrare de date cu
caracter personal, in conformitate cu Regulamentul UE nr. 67912016 Ei imi exprim
consimldm6ntul pentru prelucrarea datelor prevdzute in prezenta cerere de inscriere la seleclia
dosarelor, angajare frrd concurs pe perioadd determinatS, personal contractual , in baza aft. 27 din
Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, iar pentru cei declarali admigi, pe toatd durata angajdrii. Refuzul acordarii
consimlSm0ntului atrage imposibilitatea participdrii la concurs.
a DA, sunt de acord,
n NU, sunt de acord

Menlionez cd sunt de acord cu afigarea numelui
publicat[ la adresa: wwrv.spitaloampina.ro.

Semndtura

Data

--

,

in lista cu rezultatele la selec[ia

dosarelor,

