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S.C Spitalul Orăşenesc S.R.L Vide le organizează la sediul său din Şos. Piteşti, nr. 54,
pentru ocuparea fără concurs, pe durată detenninată, a două posturi de Agent DDD
în cadrul Compartimentului Tehnic Administrativ.
Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 55 din 15 mai 2020 precum şi a
Ordinului nr. 905/2020, pe durata stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din
cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţile aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea
Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate de
funcţionari publici sau personal contractual, prin numire, fără concurs. Numirea se face prin
ordin al ministrului sănătăţii şi Încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data Încetării
stării de alertă.
selecţie

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească unnătoarele condiţii generale:
au cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în Romania;
cunosc limba română, scris şi vorbit;
au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
au capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii ,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
Împiedică înfăptuirea justiţiei, 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 înscriere
de mai sus, sunt unnătoarele:

şi

participare la concurs pentru ocuparea funcţiei

1. STUDII DE SPECIALITATE

nivelul studiilor: studii medii;
2. PERFECŢIONĂRJ (SPECIALlZĂRI):
- curs de calificare în meseria de Agent DDD ;
3. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: - vechime în specialitatea postului constituie
avantaj .

.l.o

Pentru înscrierea la selecţie candidaţii vor prezcnta un dosar de selecţie care va conţine
documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru eare doreşte să concureze, însoţită de
declara\ia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nr.190/20 18 privind măsuri dc punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 20 16 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 - Anexe le nr.l, 2 si 5);
b) copia actului de identitate în termen de valabilitate, celtificat de naştere, certificat
de căsătorie, dupa caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specia l izări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului;
d) copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studi ilor, extras din REVISAL - raport per salariat;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - Anexa nr.3;
t) adever i nţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitaţii
pentru postul pentru care candidează;
g) Curriculum Vitae;
h) declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă i nstituţie
publică sau privată şi nu se află în situaţi a de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr.4;
i) declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securi taţii sau colaborator al
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică - anexa nr.6.
următoarele

Dosarele se depun în perioada 12.10.2020-13.10.2020, în intervalul orar 7:30 -1 5:30,
la secretariatul spitalului sau prin e-mail, într-un singur mesaj, la adresele:
secretariat@spitalvidele.ro sau resurse.umane@spitalvidele.ro
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţi l or se vor afişa pe pagina de internet a
spitalului, în data de 14.10.2020, orele 15:30; în situaţia în care se depun mai multe
dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi
candidaţi, se organizează proba interviu, in data de 15.10.20 I O.

ANEXA Nr. 1

CERERE

pentru Înscriere la selecţia dosarelor, angajare iără 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 În localitatea ................ , str. ......... .
nr .... .. ..... , ap ...... .. ... , judeţul. .. ...... ., telefon .......... " mobil... ...... ., posesor/posesoare
al/a c.1. seria ... ... .... nr .. .. .... ... , eliberat de ....... .......... ....... .... ..... Ia data de .................... ,
vă rog să Îmi aprobaţi depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă
determinată, co nform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele mă su ri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de ............. ...... .
din cadrul Compartimentului. ................. ........... .
Dosarul de Înscriere le

se lecţie conţine următoarele

Data ......... .

documente:

Semnătura

..... .. .. .

A NEXA Nr. 2

DECLAr-A ŢIE
pe propria raspundere
Subsemnatul (aL .. .......... .......... .... .... ., declar că am luat cunoş tinţă de drepturile mele
conform legislaţ i ei În materie de prelucrare de date cu caracter personal, În
conformitate cu Regulamentul (UEl nr. 679(2016, şi Îmi exprim consimţământul
pentru prelucrarea datelor prevăzute În cererea de Înscriere la selecţia dosarelor,
angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal co ntractual, 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.

Refuzu l acordării

consimţământului

atrage imposibilitatea

participării

la concurs.

o DA, sunt de acord.
o NU sunt de acord.
Menţionez că

publicată

sunt de acord cu afişarea numelui În lista cu rezultatele concursu lui,
pe internet, la adresa ......... . . . .. .

Data ... ... . . . .

Semnătura

. ... . . . .. .

AN EXA Nr. 3

DECLARAŢIE")

pe propria răspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul (a), ........... ... ... ... ....... ., posesor/posesoare al/a c.1. seria ....... nr ........... .... ,
eliberată de ....................... Ia 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.

Semnătura

.. . . . . .. . •

Data ....... . . .

*) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judicia r, În
conformitate cu prevederile legale În vigoare .

ANEXA Nr. 4

DECLARAŢIE

pe propria

răspundere

Subsemnatul (a ), ... .... ................. ...., posesor/posesoa re al/a c.1. se ria ...... nr ....... .. .. ,
eliberată de.... .... ........ .... Ia data de ... ........ .... , domiciliat (ă) În ............ ............................ ,
declar pe propria răspund e re că sunt/nu sunt Încadrat/Încadr a tă la o altă instituţie
publică sau privată şi, În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
să n ă tăţii nr. 414( 2020 priv ind instituirea măsurii de carantin ă pentru persoanele
aflate În situaţ i a de urgenţ ă de sănătate publică internaţion a l ă determinată de
infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri În vederea prevenirii şi limitării
efectelor epidemiei, cu modificările şi completăril e ulterioare, nu mă aflu În situaţia
de ca rantină sa u izolare la domiciliu ş i am luat cunoştinţă de preved erile art. 326 din
Co dul penal privind falsul În declar aţ ii şi de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire
la zădă rnici rea bolilor.
Data ....... . . .

Sem nătura

... .. .. .. .

ANEXA Nr. 6

DECLARAŢIE

pe propria

răspundere

Subsemnatul/Subsemnata,. .. .. ..... ... ............... . (num ele ş i toate prenumele din actul de
identitate, precum şi eventualele nume anterioare), cet ă ţ ean român, fiul/fiica
lui. .. ..... ....... (numele şi prenumele tată lui) şi al/a ............ ..... .. (numele şi prenumele
mamei), nă sc ut/născută la.... .......... (ziua , luna, anu l) În ... .................... (locul na şterii:
localitatea/judeţul),
domiciliat/domiciliată
În .............. ................ .. ..... ............ .
(domiciliul din actu l de id entitate), le g itimat/legitim ată cu .................. ...... .. (felul, se ria
ş i numărul actului de identitate), cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu
privire la falsul În declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea
Sec urităţii, aprobată cu modificări ş i comp l etări prin Legea nr. 293/2008, cu
modificările ş i completările ulterioare, decla r prin prezenta, pe propria răspundere,
că am fost/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
(data)

(semnătura)

