CUI 15113490

ANUNŢ
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa angajeaza fara concurs,
pe perioada determinata de cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta,
personal pentru urmatoarele posturi vacante si temporar vacante:
Cabinet boli infectioase (vaccinare antirabica si alte imunizari)
-un post medic specialist specialitatea boli infectioase
Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice cerintelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice de inscriere:
Medic specialist:
-diploma de medic;
-examen de medic specialist boli infectioase
In vederea ocuparii, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante,
candidatul depune un dosar la sediul unitatii (Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanţa,
bd.Ferdinand nr.100) sau pe e-mailul: spitinf5@my-email.ro , in termen de doua zile
lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv, pana la data de 15.01.2021, ora
12:00, un dosar cu urmatoarele documente:
o cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind
consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare-anexele nr. 2 şi 5 ;
o copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
o copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

o copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
o cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3;
o adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din
punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se
acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
o curriculum vitae, model comun european;

o copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist ;
o copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs- Colegiul
Medicilor;
o asigurarea de raspundere civila pentru unitati sanitare cu paturi (copie);

Nu se admit completari, iar dosarele incomplete vor fi respinse.
Pentru posturile de asistenti medicali se primesc dosare si fara conditiile
specifice mentionate mai sus, dar la selectia de dosare prioritate vor avea dosarele
care indeplinesc toate conditiile solicitate.
In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa
selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu.
In situatia in care in urma selectiei de dosare ramane un singur candidat, acesta
va fi declarat admis fara a mai fi organizata proba de interviu.
Rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat , in data de 15.01.2021 ora 15,
urmand a fi specificata si data probei de interviu, daca este cazul.
Angajarea pe post se va face in maxim 2 zile lucratoare, de la finalizarea
selectiei, contractul fiind pe cel mult 30 zile de la data incetarii starii de alerta,
conform prevederilor art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
La angajare, copiile de pe actele mentionate mai sus vor fi certificate pentru
conformitate de secretarul comisiei de concurs .
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul R.U.N.O.S.-R.P, tel.0241/484501tasta 2-tasta 3- tasta 1.
MANAGER,
CONF.UNIV.DR.HALICHIDIS STELA

SEF SERVICIU R.U.N.O.S.-RP
EC.VASILE GRATIELA

ANEXA Nr. 2
la metodologie

CERERE
pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă
determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
Subsemnatul(a), ......................................................................, cu domiciliul in
localitatea ………………………....... str. …………………........ nr. …...... ap. ......,
judetul ........................................, telefon........................., mobil ............................,
posesor/posesoare al/a C.I./seria ......... nr. ………....., eliberata de ……....................
la data de ............................., va rog sa imi aprobati depunerea dosarului pentru
angajarea pe perioada determinata, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind
unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe
postul de .................................................................. din cadrul Spitalului Clinic de
Boli Infectioase Constanta – Sectia/Compartimentul/etc .............................................
.............................................. Dosarul de inscriere la selectie contine urmatoarele
documente:
Dosarul de înscriere le selecţie conţine următoarele documente(se va bifa) :
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind
consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare anexele nr. 2 şi 4 ;
copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după
caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau
în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3;
adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este
apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care
candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
curriculum vitae, model comun european;
asigurarea de raspundere civila pentru unitati sanitare cu paturi (copie), dupa caz;
certificatul de membru al OAMGMAMR/OBBCSSR (copie), dupa caz;
adeverinta tip participare la concurs eliberata de OAMGMAMR dupa caz;

Data .......................

Semnătura
.......................

ANEXA Nr. 3
la metodologie

DECLARAŢIE*)
pe propria răspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul(a), ......................................................, posesor/posesoare al/a C.I.
seria …….. nr. ………..., eliberată de ………......................................... la data de
………..…........, domiciliat(ă) în ..................................................................................
…………………………….….. cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale
şi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală.

Data ...........
Semnătura ...................
______________
*) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului
judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ANEXA Nr. 4
la metodologie

DECLARAŢIE
Subsemnatul(a), ......................................................................., declar că am
luat cunoştinţă de drepturile mele conform legislaţiei în materie de prelucrare de date
cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) şi îmi exprim consimţământul
pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecţia dosarelor,
angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11
din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declaraţi admişi, pe toată durata
angajării.
Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la selectie.
□ DA, sunt de acord.
□ NU sunt de acord.
Menţionez că sunt de acord cu afişarea numelui în lista cu rezultatele concursului,
publicată pe internet, la adresa https://infectioaseconstanta.ro/
Data ...........

Semnătura ...................

