
DIRECTIA GENERALA pp ASISTENTA SOCNTA A MLINICIPIULUI ONE$TI
DEMAREAz,i pnocgnuRA DE ANGAJARE FARA CONCURS PE PERIOADA

DETERMTNATA pE zERT)ADA srirut DE Atnnri, zERS)NAL ])NTRACTUAL,

IN CADRUL CABINETELOR MEDICALE $COLARE

Avdnd in vedere faptul c5 in contextul generat de dinamica evoluliei situaliei epidemiologice

nalionale determinatd de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclamd

adoptarea unor noi mdsuri care sd permitd autoritAtilor publice si intervind eficient qi cu mijloace

adecvate pentru gestionarea crizei;

Potrivit art. I Hotdrdrea nr. 668/2020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul
I{omdniei incep0nd cu data de 16 august 2020, prccum qi stabilirea m[surilor care se aplicd pe durata

acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 incep6nd cu data de 16

august 2020 se prelungeqte cu 30 de iile starea de alertd pe intreg teritoriul {drii, instituit[ prin

tlotdrirea Cir-rvernului nr. 39412020 privind declararea stdrii de alertS qi rnlsurile care se aplicl pe

clurata acesteia pentru preveuirea qi combatelea efectelor pandemiei de COVID-19, aprohat[ cu

modificlri q;i completdri prin Hotdrdlea Parlamentului Rorndniei nr. 512020, cu modificdrile qi

conrpletiuile ulterioare, prelungitd priri HotdrArea Guvernului nr. 47612A20 privind prelungirea stdrii

de alertd pe teritoriul Rorndniei gi misurile care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi

combaterea efbctelor pandemiei de COVID-19, c,u modificdrile qi completf,rile ulterioare, qi prin

llotdrdrea Guvernului nr.553/2020 privind prelungirea stdrii de alerld pe teritoriul RornAniei

incepdnd cu data de 17 iulie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplica pe dr-rrata acesteia

pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9, cu modit'lc5rile gi complet[rile
ulterioare. Pe durata prevf,zutf, mai surs. rndsurile de prevenire qi control ale inlbcliilcir cu

coronavirusul SARS-CoY-2, condifiile concrete de aplicare qi destinatarii acestor mdsuri, precum qi

instituliile gi autoritdlile publice care pun in aplicare sau urmdresc respectarea aplicirrii rndsurilor pe

clurata stirrii de alertd sunt prer,Szute in ;rnexele nr.1-3 la Hcltiriu'ea Gul,ernului nr. 668D420.

Avdnd in vedere prevederile ar.27 alin (3) din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru

prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 "pe durata stdrii de alertd, in institutiile
qi autoritdlile publice se suspendd orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcliilor
vacante gi temporar vacante, cu exceplia celor prevdzutela alin. (1) aceeaqi lege, prin care:

(1) Instituliile qi autoritAtile publice pot angaja personal ftrd concurs, in funclie de nevoile

determinate de prevenirea qi combaterea situaliei care a generat starea de alertd qi exclusiv pentru

activitdti legate de aceasta, pentru o durat[ determinatd, ce nu poate depaqi 30 de zile de la data

incetdrii stdrii de alertS.

Direclia Generald de Asistenld Sociald a Municipiului Onegti, demareazd procedura de

angajare fard concurs pe perioadd determinatd ce nu poate dep[qi 30 de zile de la data incetdrii stdrii

de alertS, dupd cum urmeazd:

o 2 posturi aferente funcliei contractuale de execulei de medic primar la Cabinetele Medicale

$colare
. lpost aferente funcliei contractuale de execu{ei de asistent medical la Cabinetele Medicale

$colare

Condi{ii generale de participare a$a cum sunt previzute de lege:

are cetdlenia romAn6, cetdfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apa(indnd Spa{iului Economic European qi domiciliul in Romdnia ;

cunoagte limba romdnd, scris gi vorbit



are varsta minimd reglementatd de prevederile legale;

are capacitatea deplind de exerciliu;

are o stare de slndtate corespunzdtoare postului, pentru care candideazd, atestatdpebaza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitAlile sanitare abilitatate (se

acceptd qi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

indeplineqte condi{iile de studii qi dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului;
nu a fost condamnatd pentru sdvdrgirea unei infracliuni contra umanitilii, contra statului sau

contra autoritdlii, de serviciu sau in leg[turd cu serviciul, care impiedicd infEptuirea justiliei,

de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infrac[iuni slvdrqite cu intenfie, care ar face-o

incompatibil[ cu exercitarea funcfiei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea;

Condi{ii specifice de participare a$a cum sunt previzute in fiqa postului :

Medicprimar-2posturi
- nivelul studiilor : diplomd de medic sau diplomd de licenta in medicina
- examen- medic primar r

- vechime minimd in munc[ sau in specialitate - minim 5 ani

- certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romdnia

- avizul anual privind exercitarea profesiei de medic

- asigurarea de rdspundere civil, valabil[ pentru anul in curs.

Asistent medical - I post
- nivelul studiilor : diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta, sau diploma de studii

post liceale prin echivalare conform H.G. nr.79711997
- certificat de membru O.A.M.R insolit de avizul de exercitare a profesiei in termen
- polild de asigurare malpraxis in termen
- vechime in specialitatea studiilor minim 6 luni

Documente necesare pentru inscriere qi Condi{ii de.studii si vechime:

La inscrierea pentru angajarea pe posturile mai sus menlionate candida(ii vor trimite dosarele

electronic pdnd la data de 17 septembrie 2020, orele 12,00, prin e-mail, in format jpg sau pdf, intr un

singur mesaj, pe adresa resurseumane.dgasonesti@gmail.com, iar la subiectul mesajului se va scrie

"dosar concurs" sau la Registratura Direcliei Generale de Asistenfd Social6 a municipiului Oneqti cu

sediul in str. Poqtei nr. 1 cu urmdtoarele acte:

a) cerere de inscriere adresatd conducdtorului autoritSlii sau instituliei publice care angajeazd

(formular tipizat de la Serviciul resurse umane, relafii cu publicul), anexa nr.1 la prezentul anun!;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupd caz;

c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea unor

specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului

solicitate de autoritatea sau institulia public6;

d) cametul de muncd sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea in muncd, in meserie gi/sau in
specialitatea studiilor, ?n copie;

e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care s6-1

facl incompatibil cu funclia pentru care candid eazd, anexa rr .2 la prezentul anun!;

f) adeverinld medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unit[1ile



sanitare abilitat. Adeverin{a care atestd starea de sdndtate con(ine, in clar, numdrul, data, numele

emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SAnAtAtii

g) curriculum vitae;

h) declaratie pe propria raspundere pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu Coronavirus
(COVID-19) ca nu a intrat in contact cu persoane infectate cu COVID-19, anexa nr.3 la prezentul

anun!.

i) Declaratie pe proprie raspundere ca este/ nu este incadrat la o alta institutie publica sau private si

nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu, anexa nr.4la prezentul anun{.

j) Consim(dmdntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anexa nr.5 la prezentul anun!.

PRECIZARI SUPLIMENTARE

in situalia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru seleclia

dosarelor sunt admiqi mai mulli candidafi, se organizeazdproba de interviu.

tn cazul in care se incheie contractul individual de muncd, se va depune obligatoriu cazierul
judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai tdrziu de data incheierii contractului individual de muncd
pe perioadd determinatd. r

La data prezentdrii, la sediul instituliei, pentru incheierea contractului individual de muncd,

candida{ii declara{i admiqi vor prezenta actele in original, pentru certificare.

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR SE VOR AFI$A PE

PAGINA DE INTERNET A INSTITUTIEI, WWW.ONESTI.RO, LA DATA DE 17.09.2020, ORA
16.00

Relalii suplimentare se pot obline la Serviciul resurse umane, relalii cu publicul telefon
02341318320.

Raporturile juridice incheiate potrivit prevederilor, inceteazd de drept la 30 zile de la
incetarea stdrii de alert6.

Director General,
Ec. Ostache Andreea Elena

/
-jdt

Intocmit,

.r],,', tl

Director executiv,



ANEXA NR.1

CERERE

pentru inscriere la selec(ia dosarelor, angajare ftrd concurs pe perioad[ determinat5, personal
contractual ,inbaza art.27 alin. 1 din din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Subsemnatul(a), ........ ................., cu
domiciliul in localitatea .........................d...! , str. .......... ff. ....,
dp. ....,judetul telefon mobil posesor/posesoare alla C.I. seria

nr. ............, eliberat de ............. la data de ............................,vd rog s6-mi aprobali
depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadd determinatd, conform art.27 alin. 1, din Legea nr.
5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, pe
postul de

din cadrul

Dosarul de inscriere la selectie contine urmdtoarele documente:



ANEXA NR.2

DECLARATIE*)
pe propria rdspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul(a),.
posesor/posesoare alla C.I. seria .............. m. eliberatd de ............. la data de

domiciliat(6) in............... cunoscdnd
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria rdspundere cd
nu am antecedente penale gi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmdrire
penald.

Data Semndtura

x) Prezenta declara{ie este valabild pdn[ la momentul depunerii cazierului judiciar, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.



ANEXA NR.3

DECLARATIE
pe propria rlspundere

Subsemnatul(a),
posesor/posesoare alla C.I. seria .. . ..... nr. eliberatd de ............. .. la data de ..................,
domiciliat(6) in .

declar pe propria r[spundere cd sunt/nu sunt incadratlincadratd,la o altd institu{ie publicd sau
privatd gi, in conformitate cu preveddiile Ordinului ministrului sdndtdtii nr. 41412020 privind
instituirea mdsurii de carantind pentru persoanele aflate in situatia de urgenfd de sdndtate publicd
internalional[ determinatS de infeclia cu COVID-l9 qi stabilirea unor mdsuri in vederea
prevenirii gi limitdrii efectelor epidemiei, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, nu md aflu in
situafia de carantin5 sau izolare la domiciliu gi am luat cunoqtin]d de prevederile art. 326 din
Codul penal privind falsul in declara(ii qi de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la
zdddmicirea bolilor.

Data. Semndtura



ANEXA NR.4

DECLARATIE
pe propria rdspundere

Subsemnatul(a),
posesor/posesoare alla C.I. seria ........ nr. ............., eliberatd de ............... la data de ..................,
domiciliat(A) in .

declar pe propria rlspundere cd nu am intrat in contact direct cu persoane diagnosticate cu
virusul SARS-CoV-2 qi am luat cunoqtintd de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul
in declaralii 9i de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire lazdddmicirea bolilor.

Data Ser.rrr6tu.a



ANEXA NR5

DECLARATIE

Subsemnatul(a), ........ declar
cd am luat cunoqtinld de drepturile mele conform legislaliei in materie de prelucrare de date cu
caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 67912016, gi imi exprim
consimtdmdntul pentru prelucrarea datelor prevdzute in cererea de inscriere la seleclia dosarelor,
angajare frrE concurs pe perioadd determinatd, personal contractual,inbazaart.2T dinLegeanr.
5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19,iar pentru cei declarati admigi, pe tobta durata angajdrii.

Refuzul acorddrii consiml6mdntului atrage imposibilitatea participdrii la concurs.
" DA, sunt de acord.
" NU sunt de acord.
Mentionez cd sunt de acord cu afiqarea numelui in lista cu rezultatele concursului, publicatd pe

internet, la adresa

Data Semndtura


