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Nr. 1105/24.09.2020

ANUNŢ
Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2020- art.27, privind unele masuri
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei cu COVID-19, HG nr.782/2020
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15
septembrie 2020, prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in
domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic,
Spitalul de Boli Cronice Sebiş, jud. Arad, cu sediul in Piata Tineretului nr.2,
angajeaza personal fara concurs, pe durata determinata ce nu poate depăşi 30 de
zile de la data încetării stării de alertă, pentru ocuparea urmatoarelor posturi
vacante :
- trei posturi asistenti medicali generalisti debutanti (PL) la zona de triaj
epidemiologic a spitalului;
Angajarea se va face prin selectie de dosare si/sau interviu (dupa caz) conform
Ordinului nr.905/2020.
I) Condiţii generale de ocupare a posturilor :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată /condamnat definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau
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în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
II. Condiţii specifice de ocupare a posturilor :
- diploma de scoală sanitară postliceala sau echivalenta, sau diploma de studii
postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 ;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R., avizat si valabil la data
concursului ;
- nu este necesara vechime in specialitate;

Cei interesati, vor depune la Biroul RUNOS in termen de doua zile lucratoare
de la data publicarii anuntului dosarul de inscriere care va cuprinde urmatoarele
documente :
- cererea, in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa opteze, insotita de
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
modificarile ulterioare ( anexele nr.2 si 5 la metodologie);
- copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat
de casatorie, dupa caz;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari, precum copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice ale postului (Certificat de membru al OAMGMAMR si avizul
de exercitare a profesiei valabil pentru anul in curs) ;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca,
in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
-cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (anexa nr. 3 la
metodologie);
- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care
sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea
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activitatii pentru postul pentru care candideaza (se acepta si documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
- curriculum vitae, model comun european;
- declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la o alta institutie
publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu
( anexa nr.4 la metodologie) ;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specific- anexa nr.6 la prezenta
metodologie.
- asigurarea de raspundere civila ;
Data limita pana la care se pot depune dosarele este 28.09.2020, ora 15 ;
Data selectiei dosarelor est 29.09.2020, ora 10 ;
Afisarea rezultatului selectiei dosarelor est 29.09.2020, ora 15 ;
In situatia in care se depun mai multe dosare pentru ocuparea unui post, iar dupa
selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba interviu;
In situatia in care in urma selectiei dosarelor ramane un singur candidat, acesta va
fi declarat admis fara a mai fi organizata proba de interviu;
Rezultatul va fi publicat in maximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, cu
specificarea datei de organizare a probei de interviu, in cazul in care sunt admisi mai
multi candidati la selectia dosarelor ;
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Biroul R.U.N.O.S., telefon : 0257311059.

MANAGER,
DR.SÎRB CRISTIAN

