
 

NR.____________ / ____________________ 

 

ANUNT 
 

 

Spitalul Municipal ‘’Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Judetul Bacau, angajeaza 
fara concurs, 2 posturi  infirmiera debutanta,  pe perioada determinata de 1 

luna (perioada starii de alerta), in conformitate cu prevederile O.M.S. 905/2020 
si Lg. 55/2020, art. 11 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 : 

 Conditii generale de angajare : 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata 
pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile 
sanitare abilitate; 

f) indeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice 
potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra 
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu 
serviciul, care impiedică infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau 
a unei infractiuni savarsitete cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea 
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

   - Condiţii specifice de ocupare a  postului  infirmieră debutatantă: 
       - absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat  

Dosarul de angajare se va depune la sediul unitatii pana la data de 
30.10.2020,ora 12 la Poarta in plic sigilat cu mentiunea “Concurs” si  va 
cuprinde următoarele documente: 



 

 

 

 

a. cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare ( Anexa 2) ; 

b. copia actului de identitate, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, 
potrivit legii, dupa caz  si  Anexa 5 ; 

c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor , grad professional si 
certificatul de absolvire a competentelor profesionale in domeniu. 

d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in 
meserie, functie  si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

e. declaratie pe propria rapundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 
incompatibil cu functia pentru care candidează (anexa 3 ); 

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata 
de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate; 

g. curriculum vitae. 
h. declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă 

instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la 
domiciliu - anexa nr. 4  la prezenta metodologie; 

i. declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau 
colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie 
publică) - anexa nr. 6 la prezenta metodologie. 

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, 
dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea 
verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la angajare. 

 

            CALENDARUL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR: 

• 30.10.2020  ora 12:00: termenul limita de depunere a dosarelor ; 
•  
• 30.10..2020  ora 13.00: afisarea rezultatului selectiei dosarelor ; 
•  
• 02.11.2020  ora 09:00:  interviul; 
•  
• 02.11.2020  ora 13:00: afisarea rezultatului final.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXA 2 
 
 
 

CERERE 
pentru inscriere la selectia dosarelor, angajare fara concurs pe perioada determinata, 

personal contractual, in baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

Subsemnatul(a) ________________________________________________, cu 
domiciliul in localitatea ________________________, str. ___________________ nr. 
_______, ap. _____, judetul ________, telefon mobil _________________, posesor/ 
posesoare al/a C.l. seria ________nr. ____________ eliberat de_____________________la 
data de ________________, va rog sa imi aprobati depunerea dosarului pentru angajarea 
pe perioada determinata, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri 
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de 
_____________________________________________ din cadrul Compartimentului 
_______________________ 
Dosarul de inscriere la selectie contine urmatoarele documente: 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ . 
 
 
Data _________      Semnatura _______________ 
 
 
ANEXA 3 
 

DECLARATIE*) 
pe propria raspundere privind antecedentele penale 

 
 
 

Subsemnatul(a) _________________________________________________, 

posesor/posesoare al/a C.l. seria _______ nr. _____________, eliberata 

de______________ la data de ______________, domiciliat(a) in __________________ 

________________________________, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal 

privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca nu am antecedente penale si 

nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmarire penala. 

 
 
Data _________      Semnatura _______________ 
 
 
*) Prezenta declaratie este valabila pana la momentul depunerii cazierului judiciar, in 



conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
 
 
 
 
ANEXA 4 
 
 

DECLARATIE*) 
pe propria raspundere  

 
 

Subsemnatul(a) _________________________________________________, 
posesor/ posesoare al/a C.l. seria _______ nr. _____________, eliberata de____________  
la data de ______________, domiciliat(a) in ______________________________________, 
declar pe propria raspundere ca sunt/ nu sunt incadrat/ incadrata la o alta institutie 
publica sau privata si, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii 
nr.414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru personale aflate in situatia 
de urgenta de sanatate publica internationala determinată de infecţia cu COVID-19 şi 
stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, nu mă aflu în situaţia de carantină sau izolare la 
domiciliu şi am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii şi de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor. 
     
 
Data ................       Semnătura ...................... 
 

 
 
 
ANEXA 5 
 

DECLARATIE 

 

Subsemnatul(a), __________________________________________, declar ca 
am luat cunostinta de drepturile mele conform legislatiei in materie de prelucrare de 
date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 , si imi 
exprim consimtamantul pentru prelucrarea datelor prevazute in cererea de inscriere la 
selectia dosarelor, angajare fara concurs pe perioada determinata, personal contractual, 
in baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declarati admisi, pe toata 
durata angajarii. 

Refuzul acordarii consimtamantului atrage imposibilitatea participarii la 
concurs. 

DA, sunt de acord. 
NU sunt de acord. 

 
Mentionez ca sunt de acord cu afisarea numelui in lista cu rezultatele concursului, 
publicata pe internet, la adresa institutiei. 
 



 
 
Data _________      Semnatura _______________ 

 

 

 

ANEXA 6 
DECLARAŢIE 

pe propria raspundere 
 

    Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................, cetaţean roman, 
fiul/fiica lui .........................    şi al/a .........................., născut/născută la 
................................. în ..............................................., domiciliat/ domiciliata în 
................................................., legitimat/legitimata cu ............................................................, 
cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, dupa 
luarea la cunostinta a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari şi 
completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completarile ulterioare, declar 
prin prezenta, pe propria raspundere, ca am fost/nu am fost lucrator al Securitatii sau 
colaborator al acesteia.  
 
 
 
Data _________      Semnatura _______________ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                              Manager,       
                                Ec.NICOLCEA GELU TITEL            

 


