
DIRECTIA GENERALA nB ASISTENTA socnrA a larNrcrpruLur oNE$Tr
DEMAREAN{ PNOCZ,OURA DE ANGAJARE FARA CONCTJRS PE PERIOAOI ST,{NI OT

IMNT,4 E UNUI POST DE EXECUTIE VACANT DE BUCATAR PE PERIzADA
DETERMINATA, IN :ADRUL c.Lutwutul eENTRU zERS)ANT rtinsrNtcz

Av6nd in vedere necesitatea asigurdrii bunei desfrqur[ri a activitdlii in cadrul Cdminului
pentru Persoane Vdrstnice, coroborata cu prevederile Hotdrdrii nr. 78212020 privind prelungirea
stirii de alerid, pe teritoriul Rom6niei incep6nd cu data de 15 septembrie 2020, precum qi stabilirea
mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de

COVID-l9, instituitd prin Hot6rdrea Guvernului nr. 39412020 privind declararea stdrii de alertd gi

mdsurile care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de

COVID-I9, aprobatd" cu modificdri qi completdri prin Hotdr6rea Parlamentului Rom6niei nr. 512020,
cu modific[rile qi complet6rile ulterioaie, prelungit6 prin HotirArea nr. 66812020 privind prelungirea
stSrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 16 august 2020, precum qi stabilirea
mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, prin Hotdr6rea Guvernului nr. 47612020 privind prelungired'stdrii de alert[ pe teritoriul
Romdniei qi mdsurile care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, gi prin Hotdrdrea Guvemului nr.
55312020 privind prelungirea st6rii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 17 iulie
2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Cu toate c6, incepAnd cu data de 19 septembrie 2020 au intrat in vigoare prevederile art.Il din
Legea nr.203/2020 pentru modificarea gi completarea Legii nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru
prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Art.II -Prin derogare de la dispoziliile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele mdsuri
pentru prevenirea Si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificdrile ulterioare, pe durata
stdrii de alertd se pot desfisura Si concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante
pentru posturile nedidactice, didactice auxiliare, pentru posturile din instituliile care fac parte din sistemul
nalional de apdrare, ordine publicd Si securitate nalionald, din autoritdlile administraliei publice locale Si
judelene Si instituliile din subordinea sau coordonarea acestora, Parlamentul Romdniei, Agenlia Nalionald
pentru Resurse Minerale, Inspeclia Judiciard, dlt structurile cu sau fdrd personalitate juridicd care
deruleazd programe cu finanlare din fonduri nerambursabile, europene si nalionale, precum Ei pentru
posturile vacante de asistenli medicali comunitari, asistenli medicali Si medici din unitdtrile de tnvd{dmdnt"

avdnd in vedere faptul cd perioada minimd de desftqurare a concursului este de 17 zile
coroborat ou data de incetare a contractului de muncdnr.61l8ll0.04.2020 abucdtarului angajatla
data prezentei avAnd ca scop menlinerea echilibrului in activitatea Cdminului pentru Persoane

Vdrstnice, se impune demararea procedurilor de anagaj arc frrd" concurs, pentru o duratd determinatd,
ce nu poate depdgi 30 de zile de la data incetdrii stdrii de alertd,, pentru ocuparea postului de execulie
vacant de bucltar, cu respectarea prevederilor ar.27 alin (3) gi alin (1) din Legea nr. 5512020
privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 "pe durata
stlrii de alert[, in institu]iile gi autoritdlile publice se suspendd orice tip de concurs pentru ocuparea
posturilor sau funcliilor vacante qi temporar vacante, cu excep(ia celor prevdzutela alin. (l) aceeaqi

lege, prin care:

(1) Institufiile qi autoritS(ile publice pot angaja personal fdrd concurs, in functie de nevoile
determinate de prevenirea qi combaterea situaliei care a generat starea de alertd qi exclusiv
pentru activitdli legate de aceasta, pentru o duratd determinat6, ce nu poate depdgi 30 de zile
de la data incetdrii stdrii de alertS.



Direclia Generald de Asistenfd Social6 a Municipiului Onegti, demareazd, procedura de
angajare far6 concurs pe perioadd determinatd ce nu poate depdqi 30 de zile de la data,?ncetdrii stdrii
de alertd, a unui post de bucatar.

Condi(ii generale de participare aqa cum sunt prevEzute de lege:

are cetdfenia rom6n5, cetd]enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparfindnd Spatiului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;

cunoagte limba romdnS, scris gi vorbit

are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;

arc capacitatea deplind de exercitiu;

are o stare de s5ndtate corespunzdtoare postului, pentru care candideazd, atestatdpebaza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitatate (se
accept5 gi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

indeplineqte condiliile de studii qi dup[ caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului;
nu a fost condamnatd pentru sdv6rgirea unei infracfiuni contra }rmanitSlii, contra statului sau
contra autoritdtrii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infrptuirea justi(iei,
de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infractiuni sdvdrqite cu inten{ie, care ar face-o
incompatibilS cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea;

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

nivelul studiilor : medii;
curs calificare : bucatar;

vechime in specialitatea studiilor: 1 an;
test psihologic
curs igiena.

Documente necesare pentru inscriere qi Condi{ii de studii si vechime:
La inscrierea pentru angajarea pe postul mai sus menlionat candida{ii vor trimite dosarele

electronic pdn[ la data de 07 octombrie 2020, orele 12,00, prin e-mail, in format jpg sau pdf, intr un
singur mesaj, pe adresa resprseumane.dgasonesti@gmail.com, iar la subiectul mesajului se va scr:ie

"dosar concurs" sau la Registratura Directiei Geirerale de Asistentd SocialS a municipiului Onegti cu
sediul in str. Poqtei nr. I cu urmdtoarele acte:

a) cerere de inscriere adresatd conducitorului autoritdJii sau instituliei publice carc angaleazl.
(formular tipizat de la Serviciul resurse umane, relalii cu publicul), formular ataqat;

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 qi copiile documentelor care atest6 indeplinirea condiliilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau institulia publicd;

d) carnetul de muncS sau, dupd caz, adeverintele care atestd vechimea in muncd, in meserie
qi/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declara[ie pe propria rdspundere cE nu are antecedente penale care
s6-1 facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd";

f) adeverintl medical6 care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult
6 luni anterior derulirii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre
unitdlile sanitare abilitate;

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-l9.
Adeverinta care atestd starea de slndtate con{ine, in clar, numdrul, data, numele emitentului qi

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul San[tAfi.

PRECIZARI SUPLIMENTARE
in 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.

La data prezent5rii, la sediul institu{iei, pentru incheierea contractului individual de muncd,
candidatii declarati 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 07.10.2020, ORA
16.00 '

Rela{ii suplimentare se pot obline la Serviciul resurse umane, relatii cu publicul telefon
02341318320.

Raporturile juridice incheiate potrivit prevederilor, inceteaza tl'e drept la 30 zile de la
incetarea stdrii de alertd.
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CERERE
pentru inscriere la seleclia dosarelor, angqare fErd concurs pe perioadd determinatS, personal
contractual,inbaza art.27 alin. 1 din din Legeartr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9

Subsemnatul(a) , cu domiciliul in localitatea
str. , ffi._, sc. _, oP. _
Judetul, telefon mobil
posesor al CI./ seria nr. , eliberat de la data de ,

vd rog s6-mi aprobati depunerea dosarului pentru angajareape perioadd determinatS, conform 27 alin. l,
din Legea nr.5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combatprea efectelor pandemiei de
COVID-I9, pe postul de

Dosarul de inscriere la selecfie con{ine urmltoarele documente:



ANEXA NR.2

DECLARATIE*)
pe propria rispundere privind antecedentele penale

Subsemnatul(a),.
posesor/posesoare alla C.l. seria .............. nr. eliberat6 de ............ la data de

., domicilia(A) in.............. cunoscdnd

prevederile art. 326 din -Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rdspundere cd

nu urn antecedente penale gi nu fac 6biectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmdrire
penal6.

Data

lr

Semndtura

*) Prezenta declaralie este valabil[ pdnd la momentul depunerii cazierului judiciar, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.



ANEXA NR.3

DECLARATIE
pe propria rlspundere

Subsemnatul(a),
posesor/posesoare allaC.L seria ........ nr. eliberatl de ............... la data de
domiciliat(d) in
declar pe propria rdspundere c[ sunt/nu sunt incadrat/incadratd la o altil institutie publicd sau
privati gi, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sdndtdlii nr. 41412020 privind
instituirea mdsurii de carantinl pentru persoanele aflate in situalia de urgenfi de sdnitate publicl
intemalionalS determinati de infecfia cu COVID-I9 qi stabilirea unor m6suri in vederea
prevenirii gi limit6rii efectelor epidemiei, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, nu mI aflu in
situalia de carantind sau izolare la domiciliu gi am luat cunogtin(E de prevederile art. 326 din
Codul penal privind falsul in declaralii gi de cele ale art. 352 din todul penal cu privire la
ziddrnicirea bolilor.

Data Semnltura



ANEXA NR.4

DECLARATIE
pe propria rdsPundere

Subsemnatul(a),
posesor/posesoare alla C.I. seria nr' .....'.....'., eliberat[ de """.'""" 'ladata de """""""""'
domiciliat(6) in . """!"'r""""''
declar pe propria rdspundere ci nu am intrat in contact direct cu persoane diagnosticate cu

virusul SARS-cov-2 9i am luat cunogtinfa de prevederile art. 326 din codul p-enal privind falsul

in declaralii qi de cele ale art. 352 dln bodul penal cu privire lazddilmicirea bolilor.

Data Semndtura
-lr



ANEXA NR5

DECLARATIE

Subsemnatul(a), ........ declar
c6 am luat cunogtinfd de drepturile mele conform legislafiei in materie de prelucrare de date cu
caracter personal, in conformitate cu Reeulamentul (UE) ff. 67912016, gi imi exprim
consimf6mdntul pentru prelucrarea datelor prevlzute in cererea de inscriere la selectia dosarelor,
angajare f6rd concurs pe perioadd determinat[, personal contractual, inbaza art. 27 din Legea w.
5512020 privind unele misuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, iar pentru cei declarafi admigi, pe toat[ durata angajdrii.

Refuzul acorddrii consim{Emflntului,atrage imposibilitatea participirii la concurs.
- DA, sunt de acord.
" NU sunt de acord.
Menfionez cd sunt de acord cu afigarea numelui in lista cu rezultatele concursului, publicatd pe

intemet, la adresa ....o..r,.

Data Semndtura


