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Angajare pe perioadd determinati personal contractual, farl

concurs, pe perioada stdrii de alert[

in baza prevederilor Ordinului Ministerului SandtSlii nr.1839/3 0.10.2020

privind modificarea Ordinului rrinistrului sanatdlii nr.90512020 pentru aprobarea

Metodologiei privind ocuparea, fdrd, concurs, a posturilor vacante sau temporar

vacante din cadrul Ministerului Sanatalii qi unitdlilor aflate in subordinea,

coordonarea qi sub autoritatea Ministerului SdnitAfii, inclusiv funcfiile publice de

execulie qi conducere, pe perioadd determinate, in contextul instituirii stdrii de

alefid pe teritoriul RomAniei, conform art.11 din Legea nr.5512020 privind unele

mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor panderniei de COVID-19 Ei art.1

din Hotdr6rea Guvernului nr.85612020 privind prelungirea stirii de alertd pe

teritoriul Rom6niei incepAnd cu data de 14 octombrie 2020, precum Ei stabilirea

misurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19.

SPI'IALUL CLNIC DE, RECIJPERARE, MEDICN XTTNC1^ $I BALNEOLOGIE

EFORIE NORD, demareazd procedura de angajare pe perioadS determinatd, fdrd

concurs, pe perioada stdrii de alertS, personal contractual, cu incetare de drept a
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contractului individual de muncd in cel rnult 30 de zile de la data incetSrii stdrii de

alet1td, dupd cum urmeaz6:

, 1 post REFERBNT III la BIROUL RTINOS - VECHIMB MINIM 6

LUNI in specialitate (vechime doveditd cu carnetttl de muncd sau dupd caz cu

adeverinle care atestii vechimea in mrtncd ;i fn specialitate),.

Condilii generale de participare:

are ceta{enia romAnd, cetdfenie a altor state membre ale Uniunii Europene

sau a statelor aparfinAnd Spaliului Economic Europeanqi qi domiciliul in

Romdnia ;

cunoaqte limba romAnS, scris Ei vorbit;

are vdrsta rninir-nd reglementatd de prevederile legale;

are capaertatea deplina de exerciliu;

are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd,,

atestatd pe baza adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de

unitdlile sanitare abilitatate (se acceptd Ei documentul primit electronic de la

medicul de farnilie al candidatului);

indeplineqte condiliile de studii qi dupd caz, de vechirne sau alte condilii

specifi ce potrivit cerinle1or postului;

nu a fost condamnatd pentru sdvdrgirea unei infracliuni contra umanitAfli,

contra statului sau contra autoritalii, de serviciu sau in legSturd cu serviciul,

care impiedicd infbptuirea justi{iei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a

unei infi'ac{iuni s[vArEite cu inten{ie, care ar face-o incompatibilS cu

exercitarea funcliei, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea;



Documente necesare pentru inscriere $i Condilii de studii si vechime:

La inscrierea pentru angajarea pe postul de referent(diplomd de licen!6 -
specialitate economicd), candidalii vor trimite dosarele electronic, pdnd la data de

13 noiembrie 2020, orele 14100, prin e-mail, in format jpg sau pdf, intr-un singur

mesaj, pe adresa secretariat@,efosan.ro, iar la subiectul mesajului se va

scrie "dosar seleclie referent, numele persoanei gi postul pentru care dorefte sd

concureze",@

1. cererea in care se menlioneazd, postul pentru care doreqte sd concLtteze, adresatd

conducdtorului autoritSlii sau institu{iei public e organizatoare qi declara(ia privind

consimldmAntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform

prevederilor Legii nr. 19012018 privind mdsuri de punere ?n aplicare a

Regulamentului (UE) 20161679 al Parlarnentului European qi al Consiliului din 27

aprilie 2016 privind protectia persoanelor frzice in ceea ce priveqte prelucrarea

datelor cu caracter personal qi privind libera circulalie a acestor date qi de abrogare

a Directivei 95l 6lcE(Regulementul general privind proteclia datelor), cu

modific[rile ulterioare - Anexa 2 qi Anexa 4;

2. cazierul judiciar sau o declaralie pe proprie rispundere cd nu are antecedente

penale care s5-1 facd incornpatibil cu funclia pentru care candideazd- Anexa 3

3. declaralie pe propria rdspundere cd nu a fost lucrdtor al Securitdlii sau

colaborator al acesteia, in condiliile prevdzute de legislalia specificA An%Al;
4. copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de naqtere,

certificat de cdsdtorie, dupd, caz;

5. copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor - diploma de licen!6;

6. copia carnetului de rnuncd sau, dupd caz, adeverin{e care atestd vechimea in

muncd, in meserie qi/sau in specialitatea studiilor solicitate, in copie;



T.adeverinfd medicalS eliberatd de medicul de familie sau certificat medical din

care sd rezulte cd este apt din punct de vedere fizic qi neuropsihic pentru

exercitarea activitAlii pentru postul pentru care candideazd (se acceptd qi

documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);

8. curriculum vitae, model comun european;

PRECZARI SUPLIMENTARE:

Conform Metodologiei privind ocuparea frrd concurs, a posturilor vacante

sau temporar vacante din cadrul Ministerului SAnAtalii qi unitdlilor aflate in

subordinea, coordonarea gi sub autoritatea Ministerului S6n6tdlii, inclusiv funcliile

publice de execufie qi conducere, pe perioadi determinatd, in contextul instituirii

stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei, in baza art.l 1 din Legea nr.5512020, privind

unele mlsuri pentru prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9,

aprobatd" prin Ordinul Ministerului SAnAtAfli nr. 183912020 din 30,10.2020 privind

modificdrile ordinului nr. 905 din 26 mai 2020, in situa{ia in care se depun mai

multe dosare pentru un singur post, iar pentru selec{ia dosarelor sunt admiqi

mai mulfi candida{i, se organizeazd proba de interviu.

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR SE VOR

AFI$A PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUTIEI, www.efosan.ro, in data

de 16.11.2020 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, in cazul in

care sunt admiEi mai mul1i candidali pe post la seleclia dosarelor. '

in carul in care se incheie contractul individual de munc6, se va defune

obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai tdrziu in S iile
lucrdtoare de la incheierea contractului individual de muncd.



La data prezentdrii, la sediul institufiei, pentru incheierea contractului

individual de munc6, candidalii declarafi admiqi vor prezenta actele in original,

pentru certificare.

Rela{ii suplimentare se pot obline la Biroul Resurse Umane al Spitalului Clinic de

Recuperare, MedicindFizicd qi Balneologie Eforie Nord telefon 02411741082.

Raporturile iuridice incheiate potrivit prevederilor. inceteazl de drept la 30

de zile de la incetarea stlrii de alerti.
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