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In conformitate cu prevederile din Ordinul nr. 905/2020 pentru aprobarea 

Metodologiei privind ocuparea, fiira concurs. a posturilor vacante sau temporar vacante din 
cadrul Ministerului Sanatatii �i unitatilor aflate 'in subordinea, coordonarea �i sub autoritatea 
Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie �i conducere, pe perioada 
determinata, 'in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art. 11 din 
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea �i combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, din 26.05.2020, SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING, pe perioada starii de 
alerta angajaza fara concurs, prin selectie de dosare: 

Farmacie spital: 
-1 (un) farmacist primar,
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• Sectia Medicina lnterna II
-1(un) medic primar specialitatea medicina interna,

• Ambulatoriu de Specialitate Gara de Nord -Comisia medicala siguranta 
transporturilor-Cabinet psihiatrie
1/2 post (1/2 )medic specialist specialitatea psihiatrie pentru Comisia 
Teritoriala in Siguranta Transporturilor,

• Sectia Medicina lnterna I / Sectia Medicina lnterna II
• 2 (doua) posturi de infirmiera debutanta/ infirmiera, de preferat, cu 

experienta in specialitatea:
- medicina interna,

• 2 (doua) posturi de ingrijitoare debutanta / ingrijitoare, de preferat cu 
experienta in specialitatea:
- medicina interna,

• Birou achizitii publice contractare
-1(un)post economisit specialist IA, de preferat cu experienta in specialitate

• Compartiment informatica
-referent debutant (M)

• Serviciu Tehnic
-3(trei )posturi de muncitor calificat II (3 instalator)

• Serviciu Administrativ
-1(un)post bucatar
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ANEXA 2

la metodologie

CERERE
pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare tară concurs pe perioadă 

determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Subsemnatul(a), .................................................................................................. ,
cu domiciliul în localitatea ......................................  str.............................................
nr.......ap........., judeţul .............................., telefon..................... mobil .................. .
posesor/posesoare al/a C.I./seria ...........  nr....................... , eliberată de
..............................  la data de ..................... , vă rog să îmi aprobaţi depunerea
dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, pe postul de .............................................  din cadrul
Sectiei/Compartimentului................................................................................................

Dosarul de înscriere la selecţie conţine următoarele documente:

Data:
Semnătura



ANEXA 3

la metodologie

DECLARAŢIE*)
pe propria răspundere privind antecedentele penale
*) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului 

judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Subsemnatul(a),...................................................................., posesor/posesoare

al/a C.l. seria........ nr................. , eliberată d e ..........................la data d e ................. ,
domiciliat(ă) î n ......................................................... . cunoscând prevederile art. 326
din .Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu am 
antecedente penale şi nu fac obiectul nici unei proceduri de cercetare sau de 
urmărire penală.

D ata........
Semnătura



ANEXA 4

la metodologie
DECLARAŢIE
Subsemnatul(a),......................................................., declar că am luat

cunoştinţă de drepturile mele conform legislaţiei în materie de prelucrare de date 
cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi îmi exprim 
consimţământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea dc înscriere la 
selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal 
contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei dc COVID-19, iar pentru cei 
declaraţi admişi, pe toată durata angajării.

Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la 
selecţie.

[ ] DA, sunt de acord.
[ ] NU sunt de acord.
Menţionez că sunt de acord cu afişarea numelui în lista cu rezultatele selecţiei, 

publicată pe internet la adresa................................

Data.......
Semnătura


	anunt-concurs-15.01.2021
	202011271420-Anunt angajare fara concurs posturi vacante sau temporar vacante 27.11.2020

