DIRECTIA GENERALA pp ASTSTENTA socnrA a uuNrcrpruLur oNE$Tr
DEMAREAzI pnocaouRA DE ANGAJARE F'Anl :INCURS pE zERTzADA
DETERMINATA pE zERI)ADA sr.Lau oz, ALERT.4, zERSzNAL IzNTRACTUAL
Avdnd in vedere faptul cd in contextul generat de dinamica evolufiei situatiei epidemiologice
nalionale determinatd de rdsp6ndirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclamd
adoptarea unor noi mdsuri care sd permiti autoritd(ilor publice sd intervind eficient qi cu mijloace
adecvate pentru gestionarea crizei;

Potrivit art. I Hotfu'drea nr. 668/2020 privind prelungirea stdrii de alerti pe teritoriul
Ilorn6niei incepflnd ou data de 16 august 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata
acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor panderniei de COVID- 1 9 incepdnd cu data de 16
august 2020 se prelungegte cu 30 de zile starea de alertE pe intreg teritoriul 1drii, instituit5 prin
Hotlrdrea Guvernului nr. 39412020 privind declararea stdrii de alertd qi mdsurile care se aplicd pe
clurata acesteia pentru prevenirea r;i combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9, aprobatd cu
nrcrdificiri qi completdri prin l:lotir6rea Parlamentului Romdniei nr. 512020, cu rnodificdrile qi
conrpletdrile ulterioare, prelungitd prin Hotdr6rea Guvernului ru. 476/2020 privind prelungirea stlrii
de alefid pe teritoriul Rora6niei qi misurile care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi
combaterea efbctelor panderniei de COVID-19, cu modiflcdrile qi cornpletdrile ulterioare, gi prin
I{otdrArea Guvernului nr. 55312020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul RomAniei
incepdnd cu data de 17 iulie 2020, precum qi stabilirea m6surilor cale se aplic6 pe dr-rrata acesteia
pentru prevenirea gi cclmbaterea efbctelor pandemiei de COVID-19, cu modifichrile qi conrplet[rile
ulterioare. Pe durata prevdzutd mai sus, rndsurile de prevenire gi control ale infecfiilor cu
coronnvirusul SARS-CoV-2, condiliile concrete de aplicare ;i destinatarii acestor m6suri, precum qi
instituliile qi autoritdlile publice care pun in aplicare sau urmdresc respectarea aplicdrii rndsurilor pe
clurata st[rii de alertd sunt prer,dzute in anexele nr.l -3 la HotArArea Guvernului nr. 6681202A.
Avdnd in vedere prevederile ar.27 alin (3) din Legea m. 5512020 privind unele mdsuri pentru
prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9 "pe durata stdrii de alertd", in institu{iile
qi autoritSlile publice se suspendd orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau func{iilor
vacante qi temporar vacante, cu excepfia celor prevdzutela alin. (1) aceeaqi lege, prin care:

(1) Institu{iile qi autoritatile publice pot angaja personal fhrd concurs, in func}ie de nevoile
determinate de prevenirea qi combaterea situaliei care a generat starea de alertd qi exclusiv pentru
activitAti legate de aceasta, pentru o duratd determinatd, ce nu poate depdqi 30 de zile de la data
incetdrii stdrii de alertd'

Direcfia Generald de Asistenld SocialS a Municipiului Oneqti, demareazd procedura de
angajare far6 concurs pe perioadd determinatd ce nu poate depdqi 30 de zile de la dataincetdrii stdrii
de alertd, dupd cum urmeazd:

o

1 post aferent funcliei contractuale de execulei de medic
pentru persoane v6rstnice

o I

primar cu ll2 norna la Cdminul

post aferent functiei contractuale de executei de agent paza la Cdminul pentru persoane

vdrstnice

o
o

1 post aferent func{iei contractuale de execu}ei de

infirmier la Creqa Oneqti
2 posturi aferente funcliei contractuale de execulei de medic primar la Cabinete Medicale
Scolare

Condi(ii generale de participare

a$a cum

sunt prev5zute de lege:

are ceti{enia rom6nd, cetd}enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparfindnd Spa]iului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;
cunoaqte limba romdnd, scris qi vorbit

adeverin{ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaflle sanitare abilitatate (se
accepti qi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
cerinfelor postului;
contra autoritdtii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infbptuirea justiliei,
de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infrac(iuni sdvdrgite cu intentie, care ar face-o
incompatibild cu exercitarea funcfiei, cu excep]ia situa{iei in care a intervenit reabilitarea;

Condi(ii specifice de participare

aga

cum sunt previzute in figa postului

:

Medic primar - I post cu ll2 norma
nivelul studiilor : diploma de medic sau diploma de licenta in medicina
examen- medic primar
vechime miniml in munc6 sau in specialitate- minim 5 ani
certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romdnia
asigurarea de rdspundere civild pentru greqeli in activitatea profesionald, valabild pentru anul in

-

curs

Agent paz^- l post
nivelul studiilor : studii medii;
atestat profesional conform Legii nr. 33312003;

-

Infirmier-lpost;

-

nivelul studiilor : studii medii;
curs infirmier
curs igiend

Medic primar -2 posturi

-

nivelul studiilor : diploma de medic sau diploma de licenta in medicina
examen- medic primar
vechime minimd in muncd sau in specialitate- minim 5 ani
certificat de membru al Colegiului Medicilor din Rom6nia
asigurarea de rdspundere civilS pentru gregeli in activitatea profesionald, valabilS pentru anul
in curs

Documente necesare pentru inscriere qi Condi(ii de studii si vechime:
La inscrierea pentru angajarea pe postul mai sus men{ionat candida(ii vor trimite dosarele
electronic pdnd la data de 02 septernbrie 2020. orele 16.00, 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 Nume Prenume" sau la Registratura Direcfiei Generale de Asisten{d Sociald a
municipiului Oneqti cu sediul in str. Poqtei nr. I cu urmltoarele acte:

a)

cerere de inseriere adresatd conducdtorului autorit[tii sau institu{iei publice care angajeazd,
(formular tipizat de la Serviciul resurse umane, relalii cu publicul), anexa nr.1 la prezentul anunf;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupd caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institulia publicd;

d) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinfele care atestd vechimea in muncd, in meserie gi/sau in
specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care s5-1
facd incompatibil cu func{ia pentru care candideazd, anexanr.2la prezentul anun};

f)

adeverintd medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdlile
sanitare abilitat. Adeverinla care atestd starea de sdndtate con{ine, in clar, numdrul, data, numele
emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdlii

g) curriculum vitae;
h) declaratie pe propria raspundere pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu Coronavirus
(COVID- I 9) ca nu a intrat in contact cu persoane infectate cu COVID -79, anexa nr.3 la prezentul
anunf.

i) Declaratie pe proprie raspundere ca este/ nu este incadrat la o alta institutie publica sau private si
nrt se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu, anexa nr.4laprezentul anunf.

j)

Consimldmdntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anexa nr.5 la prezentul anunf.

PRECIZARI SUPLIMENTARE

in situalia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru seleclia
dosarelor sunt admiqi mai multi candidafi, se organizeazd"probade interviu.
in cazul in care se incheie contractul individual de muncd, se va depune obligatoriu cazierul
judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai tdrzlt de data incheierii contractului individual de muncd
pe perioadl determinatd.
La data prezentdrii, la sediul instituliei, pentru incheierea contractului individual de muncd,
candidalii declara{i admigi 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 03.09.2020, 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
incetarea stdrii de alertd,.

la 30 zile de la

Director General,
Ec. Ostache Andreea plena
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Director executiv,
Ec. Bocdnet Raluca
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Intocmit,

ANEXA NR.I
CERERE
pentru inscriere la seleclia dosarelor, angajare ftrd concurs pe perioadd determinatd, personal
contractual,inbaza art.27 alin. 1 din din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9

........
.............
&p. ...., judelul
telefon
nr. ............, eliberat de .............
Subsemnatul(a),

................., cu
nr. ....,
posesor/posesoare alla C.I. seria
mobil
la data de ............................,vd rog s6-mi aproba(i
depunerea dosarului pentru angajareape perioadd determinatd, conform art.27 alin. 1, din Legea nr.
5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, pe
postul de
din cadrul

domiciliul in localitatea

, str.

..........

Dosarul de inscriere la selectie contine urmdtoarele documente:

ANEXA NR.2

DECLARATIE*)
pe propria rdspundere

privind antecedentele penale

Subsemnatul(a),.
posesor/posesoare alla C.L seria ..............

ff.

................, eliberatd de

., domiciliat(A) in..............

............

la data de

cunoscAnd
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
penalS.

Data

*) Prezenta declaralie

Semndtura

este valabild p6nd

conformitate cu prevederile legale in vigoare.

la momentul depunerii cazierului judiciar, in

ANEXA NR.3

DECLARATIE
pe propria rdspundere
Subsemnatul(a),
posesor/posesoare alla C.I. seria

domiciliat(d) in
declar pe propria rdspundere cd sunt/nu sunt incadratlincadratd" la o altd institulie public[ sau
privatd qi, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sdndtdtii nr. 41412020 privind
instituirea mdsurii de carantind pentru persoanele aflate in situalia de urgenfi de sdndtate publicl
internalionald determinatd de infecfia cu COVID-I9 qi stabilirea unor mdsuri in vederea
prevenirii gi limitarii efectelor epidemiei, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, nu m[ aflu in
situa{ia de carantind sau izolare la domiciliu qi am luat cunoqtin(d de prevederile art. 326 din
Codul penal privind falsul in declaralii gi de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la
zdddrnicirea bolilor.

Data

Semndtura

ANEXA NR.4
DECLARATIE
pe propria rdspundere
Subsemnatul(a),
posesor/posesoare alla C.I. seria

........

nr.

eliberat[ de ............. ..la data de ..................,

domiciliat(d) in .
declar pe propria rdspundere ci nu am intrat in contact direct cu persoane diagnosticate cu
virusul SARS-CoV-2 gi am luat cunogtin([ de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul
in declaralii qi de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zdddmicirea bolilor.

Data

Semndtura

ANEXA NR5
DECLARATIE
declar
Subsemnatul(a), ........
c[ am luat cunogtinld de drepturile mele conform legisla{iei in materie de prelucrare de date cu
caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 67912016, qi imi exprim
consimfdm6ntul pentru prelucrarea datelor prevdzute in cererea de inscriere la seleclia dosarelor,
angajare frrd concurs pe perioadd determinatS, personal contractual, in baza art. 27 dinLegea nr.
5512020 privind unele m6suri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID19,iar pentru cei declarafi admigi, pe toat[ durata angajdrii.
Refuzul acorddrii consimlSm6ntului atrage imposibilitatea participdrii la concurs.
" DA, sunt de acord.
" NU sunt de acord.
Men{ionez c5 sunt de acord cu afiqarea numelui in lista cu rezultatele concursului, publicatd pe
intemet, la adresa

Data

Semndtura

