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ANUNT
ANGAJARE MEDICI FARA CONCURS

Spitalul Orasenesc ,,Dr. George Trifon’’ Nasaud – judetul Bistrita- Nasaud,
angajeaza, temporar, fara concurs, pe durata determinata, in conformitate cu prevederile
art.21 din Legea nr.136 /2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice
in situatii de risc epidemiologic si biologic, coroborata cu prevederile art.27 alin.1 din
Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID -19 urmatoarele posturi de medici, pana la maxim 30 de zile de la
incetarea starii de alerta:
- un post medic in specialitatea medicina de urgenta CAMERA DE GARDA;
- un post medic in specialitatea pediatrie la SECTIA PEDIATRIE;
- un post medic in specialitatea medicina interna la SECTIA MEDICINA
INTERNA;
- un post medic in specialitatea neurologie la COMPARTIMENT
NEUROLOGIE;
- un post medic in specialitatea neonatologie la COMPARTIMENT
NEONATOLOGIE;
- un post medic in specialitatea boli infectioase la COMPARTIMENT COVID-19;
- un post medic in specialitatea cardiologie la CABINET CARDIOLOGIE din
cadrul Ambulatoriului integrat in structura spitalului;
- un post medic in specialitatea pneumologie la CABINET PNEUMOLOGIE din
cadrul Ambulatoriului integrat in structura spitalului;
- un post medic in specialitatea radiologie si imagistica medicala in cadrul
LABORATORULUI DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
Pentru a ocupa un post, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
generale:
• Are cetătenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
• Cunoaste limba română, scris si vorbit;
• Are capacitatea deplină de exercitiu;
• Îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
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• Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvarsirea unei infractiuni contra umanitătii,
contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni desăvârsite cu
intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a
intervenit reabilitarea.
Conditii specifice:
• Diploma de licenta
• Aviz, autorizatii, atestari necesare pentru exercitarea profesie de medic ( certificat
de confirmare in specialitate – ordinul de confirmare, certificate de membru al Colegiului
Medicilor, aviz de libera practica valabil, cod parafa, asigurare malpraxix valabila)
Dosarul de inscriere pentru angajare va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze ANEXA 1;
b) declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificare ulterioare (ANEXA 2);
c) actul de identitate in termen de valabilitate, certificatul de nastere, certificatul de
casatorie, dupa caz;
d) diploma de licenta;
e) certificatul de medic specialist sau primar;
f) avizul anual;
g) asigurare de raspundere civila;
h) ordinul de confirmare in specialitate-specialist/ primar;
i) cod parafa;
j) documente care atestă vechimea totală în muncă (copie carte de muncă,
adeverintă/e
angajator, raport REVISAL etc.)
k) cazierul judiciar;
l) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si
neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza – A5;
m) curiculum vitae, model comun european;
n) declaratie pe proprie raspundere ca este / nu este incadrat la o alta institutie
publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu
(ANEXA 3);
o) declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator
al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica (ANEXA 4).
Toate actele prevăzute mai sus vor fi transmise scanate pe adresa de e-mail
runos@spitalnasaud.ro pana la data de 04.12.2020, ora 13.00, iar la subiectul mesajului va
fi scris ,, dosar angajare fara concurs medici si numele persoanei’’.
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PRECIZARI SUPLIMENTARE:
Conform REGULAMENTULUI privind ocuparea, fara concurs a posturilor vacante sau
temporar vacante, pe durata determinata in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul
Romaniei, de la nivelul spitalului, în situatia în care se depun mai multe dosare pentru un
singur post, iar pentru selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizează
proba de interviu.
REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR SE VOR AFISA
PE PAGINA DE INTERNET A SPITALULUI:www.spitalnasaud.ro, în data de
07.12.2020 ora 12,00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în
care sunt admisi mai multi candidati pe post la selectia dosarelor.
La data prezentării, la sediul institutiei, pentru încheierea contractului individual de muncă,
candidatii declarati admisi vor prezenta actele în original, pentru certificare.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului, la
tel. 0263360684 / int.233.

MANAGER
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ANEXA Nr. 1

CERERE
pentru înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual,
în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

Subsemnatul (a),........................................................................................., cu domiciliul în
localitatea............................................., str........................................................ nr......., ap.......,
județul........................, telefon mobil.............................., posesor/posesoare al/a C.I. seria..........
nr.................., eliberat de................. la data de................, vă rog să îmi aprobați depunerea dosarului pentru
angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de..................... din cadrul
................................
Dosarul de înscriere le selecție conține următoarele documente:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............
..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .
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ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a),..........................................................................., declar că am luat cunoștință de
drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate
cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în
cererea de înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal
contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declarați admiși, pe toată durata angajării.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la concurs.
□ DA, sunt de acord.
□ NU sunt de acord.
Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele selectiei, publicată pe
internet, la adresa: www.spitalnasaud.ro.

Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .
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ANEXA Nr. 3

DECLARAȚIE
pe propria răspundere

Subsemnatul (a),.................................., posesor/posesoare al/a C.I. seria….. nr..........., eliberată
de................ la data de..............., domiciliat (ă) în....................., declar pe propria răspundere că sunt/nu
sunt încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și, în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în
situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea
unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările
ulterioare, nu mă aflu în situația de carantină sau izolare la domiciliu și am luat cunoștință de prevederile
art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații și de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la
zădărnicirea bolilor.

Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .
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ANEXA Nr. 4

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………………........, cetăţean român,
fiul/fiica

lui

.................................

şi

al/a

.......................................,

născut/născută

la

....................................în.......................................,domiciliat/domiciliata........................................................
....................., legitimat/legitimată cu ................................................, 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 Securităţii, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, declar prin
prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

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

Semnătura .....................................

