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SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr.

ANUNT ANGAJARE PERSONAL
Spitalul Municipal Turda, in baza prevederilor Ordinului M.S.nr. 1839/ 2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante, pe perioada
determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform Legii nr. 55/2020 privind
unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajeaza pe perioada
determinata, fara concurs:
- 3 POSTURI - INGRIJITOARE LA BLOCUL DE CURATENIE
Conditii generale pentru ocuparea postului :
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candiţ
trebuie sa indeplască
condiţle
şi
generale, conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modifcărle
completări
ulterioare:
a) are cetăţnia
română,
cetăţni
a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aprţinâd
Spaţiul
Economic European şi domiciliul in România;
b) cunoaşte
limba română,
scris şi vorbit;
c) are vârsta mină
reglmntaă
de prevederile legale;
d) are capacitate deplină
de exrciţu;
corespunzăta
postului pentru care candieză,
atesă
pe baza adevrinţ
e) are o stare de săntae
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţle
sanitare abilitate;
f) indeplşt
condiţle
de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţ
specifice potrivit cerinţlo
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamtă
definitiv pentru săvârşiea
unei infracţu
contra umanităţ,
contra statului ori
contra autoriăţ,
de serviciu sau in legătur
cu serviciul, care impedcă
infăpturea
justiţe,
de fals ori a
unor fapte de corupţie
sau a unei infracţu
săvârşite
cu inteţ,
care ar face-o incompatblă
cu exercitarea
funcţie,
cu excpţia
situaţe
1n care a intervenit reabilitarea.
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Condiţ
-

specifice:

Scoala generala
Acte necesare la dosar:

privind
să concureze, Insoţită
de declarţi
postul pentru care doreşt
- cererea, In care se menţioază
consimţărâtul
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018
privind măsuri
de punere in aplicare a Regulamentului (LIE) 20161679 al Parlamentului European şi al
prelucrarea datelor cu
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice in ceea ce priveşt
caracter personal şi privind libera cirulaţe
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia
datelor), cu modifcărle
ulterioare - anexele nr.2 şi 4
după
caz;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naşter,
certificat de căstorie,
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesă
efectuarea unor specialzăr,
precum şi copiile documentelor care atesă
indeplinirea condiţlr
specifice ale postului;
vechimea in muncă,
In meserie şi/sau
in
- copia cametului de muncă
sau, după
caz, adevrinţ
care atesă
copie;
specialitatea studiilor, raport REVISAL in
pe propria răspunde
că nu are antecedente penale care să îl facă
- cazierul judiciar sau o declarţi
- anexa nr. 3 ;
incompatibil cu funcţia
pentru care candieză
eliberata de medic in specialitatea medicina
- fisa de aptitudini pentru postul pentru care candieză,
muncii;
- curriculum vitae, model comun european;

Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi semnate de catre titular pe fiecare pagina pentru
conformitate cu originalul, si vor fi transmise electronic (scanat) pe adresa de e-mail
spitalmunicipalturda@)vahoo.com, in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea anuntului, adica pana la data
de 12.10.2021 ora 15.
selcţia
dosarelor sunt admiş
mai
in situaţ
In care se depun mai multe dosare pentru un post, iar după
mulţi
candiţ,
se organizeă
proba de interviu.
in situaţ
în care In urma selcţi
dosarelor rămâne
un singur candidat pe post, acesta va fi declarat
admis făr
a mai fi organiztă
proba de interviu.
Selectia dosarelor transmise de candidati se va face de catre Comisia de selectie a dosarelor in data
de 13.10.2021
Rezultatul va fi publicat in maximum 24 de ore de la data selcţi
dosarelor, cu specificarea datei de
dosarelor.
mai mulţi
candiţ
la selcţia
organizare a probei de interviu, in cazul in care sunt admiş
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pe proprie raspundere ca nu au
Candidatii admisi, care au depus la inscriere o declarţi
antecedente penale, au obligatia de a completa dosarul cu originalui cazierului judiciar, cel mai tarziti
pana la data stabilita pentru incadrare.

Tematica /Bibliografie

1. Ordinul M.S. nr.1101/2016 pentru aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
dezinfcţa
şi
2. Ordinul M.S. nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curaţe,
procedurilor de curăţeni
si
sanitare publice şi private, evaluarea eficatăţ
sterilizareaîn unităţle
dezinfcţ
efectuate 1n cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfcţa
mâinilor in
funcţie
de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulăi
procesului de sterilizare şi
controlul eficnţ
acestuia
3. Fisa postului — Atributii
4. RI si ROF

Dr.Stănil

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0364420066 — Serviciul R.U.N.O.S.

MANAGER,
Ovidiu

SEF SERV.RUNOS,
Ec.Vasilichi Violeta

INTOCMIT,
Ec.Popa Del'a Gabriela
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Anexa 2
la metodologie

CERERE
concurs pe perioadă
dosarelor, angajare făr
pentru inscriere la selcţia
privind
unele măsuri
art.
11
din
Legea
nr.
55/2020
personal contractual, in baza
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19

detrminaă,
pentru

str.
cu domiciliul in localitatea
mobil . . . .
, telefon
nr
ap. judeţl
nr
, eliberat de
, posesor/posesoare al/a C.I. seria
depunerea dosarului pentru angajarea pe
. la data de
, vă rog să imi aprobţi
pentru
detrminaă,
conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
perioadă
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, pe postul de
din cadrul Compartimentului
documente:
conţie
următoael
Dosarul de inscriere la selcţi
Subsermatul(a),

Data

Semnătura
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DECLARŢI*)

Anexa 3
la metodologie

pe propria răspunde

privind antecedentele penale

Subsemnatul(a),
nr

, elibrată

de

, posesor/posesoare al/a C.I. seria . . .
la data de
, domiclat(ă)

in
declar pe propria
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declarţi,
răspunde
că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau
penală.
de urmăie

Data

Semnătura

până
la momentul depunerii cazierului judiciar, In
este valbiă
*) Prezenta declarţi
vigoare.
conformitate cu prevederile legale in
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Anexa 4
la metodologie

DECLARATIE
Subsemnatul(a),
, declar că am luat
de drepturile mele conform legisaţ
1n materie de prelucrare de date cu caracter
personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, 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) şi imi
exprim consimţăâtul
pentru prelucrarea datelor prevăzutln
cererea de Inscriere la selcţia
dosarelor, angajare făr
personal contractual,înbaza art. 11
concurs pe perioadă
detrminaă,
pentru prevenirea şi combaterea efectelor
din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
durata angjări.
admiş,
pe toaă
pandemiei de COVID - 19, iar pentru cei declarţi
la selectie.
consimţăâtul
atrage imposibilitatea partică
Refuzul acordăi
cunoştiţă

o DA, sunt de acord.
Cl NU sunt de acord.
Mentionez că sunt de acord cu afişre
pe internet, la adresa.

Data

numelui in lista cu rezultatele concursului, publicată

Semnătura

