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FftOCE$ NE ATREOITARI

MINISTERUL SANATATII
SPITALUL CLIMC DE RECUPERARE
MEDICINA FIZICA $I BALNEOLOGIE

EFORIENORD
Aleea Special6 nr.1 , Tel. 024117 41082,

Fax 02411741117 ,

E-rnai I secretari at@efosan. t o

Angaj are pe perioadl determinatl personal confractual, fard

concurs, pe perioada sfirii de aler6

in baza prevederilor Ordinului Ministerului S6n6tdlii nr.I839l3O.lO.202O

privind modificarea Ordinului ministrului sAnAtAIii nr.90512020 pentru aprobarea

Metodologiei privind ocupar ea, frrd concurs, a posturilor vacante sau temporar

vacante din cadrul Ministerului S[ndtd]ii qi unitdlilor aflate in subordinea,

coordonarea qi sub autoritatea Ministerului Sdndtdfii, inclusiv funcliile publice de

execulie qi conducere, pe perioad[ determinate, in contextul instituirii stirii de

alertd pe teritoriul Romdniei, conform art.l1 din Legea nr.5512020 privind unele

mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9 qi art.1

din Hot5rdrea Guvernului nr.96712020 privind prelungirea st[rii de alerti pe

teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 15 noiembrie 2020, precum qi stabilirea

mdsurilor care se ap1ic6 pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea

efectelor pandemiei de COVID-l9. 
,

SPITALUL CLIMC DE RECUPERARE, MEDICINA FIZTCA$I BALNEOLOGIE

EFORIE NORD, demareazd procedura de angajare pe perioad[ determinald, fard

concurs, pe perioada stdrii de a1ert6, personal contractual, cu incetare de drept a



contractului individual de muncd in cel mult 30 de zile de la data incetdrii stdrii de

alertd,, dup6 cum urmeazS:

O 1 POSt MUNCTTOR CALIF'ICAT TII -BUCATAR . VECHIME

MINIM 3 ANI IN MESENIE (vechime doveditd cu carnetul de muncd

sau dupd caz clt adeverinle care atestd vechimea tn muncd qi in meserie

Condilii eenerale de pafiicipare:

are cetalenia rom6nd, cetdtenie a altor state mernbre ale Uniunii Europene

sau a statelor aparfinAnd Spaliului Economic Europeanqi qi domiciliul in

Rom6nia ;

cunoaqte limba romAnS, scris qi vorbit;

are vArsta rninimd reglementatd de prevederile legale;

are capacitatea deplina de exerciliu;

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

atestatd pebaza adeverinlei rnedicale eliberate de medicul de familie sau de

unitalile sanitare abilitatate (se acceptS Ei documentul primit electronic de la

medicul de farnilie al candidatului);

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

specifi ce potrivit cerinlelor postului;

nu a fost condamnatd pentru sdvArqirea unei infrac{iuni contra umanitSlii,

contra statului sau contra autoritdlii, de serviciu sau in leg6turd cu serviciul,

care impiedicd infbptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a

unei infracliuni s[vArqite cu intenlie, care ar face-o incompatibild cu

exercitarea func{iei, cu excep}ia situaliei in care a intervenit reabilitarea;



La inscrierea pentru angajarea pe postul de muncitor calificat trII,

BUCATAR (minim qcoala general6), candidalii vor trimite dosarele electronic,

pen6 la data de L8 noiembrie 2020, orele 1.6:00, prin e-mail, in format jpg sau

pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa secretariat@efosan.ro, iar la subiectul

mesajului se va scie "dosar seleclie mun

si postul pentru care doregte sd concureze", @

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

conducdtorului autoritdlii sau institu{iei public e organizatoare qi declarafia privind

consimldm6ntul pentru prelucrarea datelor cu carac,ter personal conform

prevederilor Legii nr. 19012018 privind misuri de punere in aplicare,, a

Regulamentului (UE) 20161679 al Parlamentului European qi al Consiliului din27

aprilie 2016 privind proteclia persoanelor ftzice in ceea ce priveqte prelucrarea

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

a Directivei 95l46lcE(Regulementul general privind protecfia datelor), cu

modificdrile ulterioare - Anexa2 qi Anexa 4;

2. cazierul judiciar sau o declaralie pe proprie rdspundere c[ nu are antecedente

penale care sd-l facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd,- Anexa 3 'l

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

colaborator al acesteia, in condiliile prevdzrrte de legislalia specificd Anexa 5;, , ,

4. copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de naqtere,

certificat de c[sdtor ie, dupd, caz; ., ,

5. copiile documentelor care s5 ateste nivelul studiilor Ei a specializlrii calificarea

bucltar

r't,:



t (t

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

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

T.adeverin!6 medicalS eliberatd de rnedicul de familie sau certificat medical din

care s[ rezulte cd este apt din punct de vedere fizic Ei neuropsihic pentru

exercitarea activitdlii pentru postul pentru care candideazd (se acceptd qi

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

8. curriculum vitae, model coflrun european;

PRECZARI S UPLIMENTARE :

Conform Metodologiei privind ocuparea fard concurs, a posturilor vacante

sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sdn6t6lii Ei unit6lilor aflate in

subordinea, coordo narea Ei sub autoritatea Ministerului Sdndt[lii, inclusiv func1iile
,i

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

stbrii de alertd pe teritoriul Romdniei, in baza art.Il din Legeanr.55l2020, priiind

unele mdsuri pentru prevenirea qi comb aterea efectelor pandemiei de COVID-I9,

aprobatdprin Ordinul Ministerului Sdndt[fli r:r.. 183912020 din 30.10.2020 privind

modificSrile 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 mul{i 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
,.t1

de 19.11.2020 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, in cazul in

care sunt admiqi mai mulli candidali pe post la seleclia dosarelor. , " '.

In canil in care se incheie contractul individual de muncd, se ,, O*puft u,,'
obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai tdrziu in 5 zile

lucr[toare de la incheierea contractului individual de munc6. ' i i'rrr "
t' ".i

i



La data prezentdrii, la sediul instituliei, pentru incheierea contractului

individual de rnuncS, candida{ii declarali admiqi vor prezenta actele in original,

pentru certificare.

Relafii suplimentare se pot obline la Biroul Resurse Umane al Spitalului Clinic de

Recuperare, Medicind,Fizicl, gi Balneologie Eforie Nord telefon 02411741082.

Raporturile iuridice incheiate potrivit prevederilor. inceteazl de drept 14 30

de zile de Ia incetarea stirii de alertl.
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