
 
 

 

ANUNŢ 

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, anunta angajarea de personal fara concurs, cu 

contract individual de munca pe perioada determinata, ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii 

starii de alerta, conform art.27 din Legea  nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, pentru urmatoarele posturi temporar vacante: 

 

- 1 post de medic specialist chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva, la Comp. 

Chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva; 

- 2 posturi de magaziner la Serviciul Aprovizionare, Transport, Achizitii Publice 

 

Angajarea se va face prin selectie de dosare si/sau interviu (dupa caz) conform Legii nr.55/2020 art.27, 

pe o durata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta. 

Contractele individuale de munca vor fi incheiate pe perioada starii de alerta, cu incetarea de drept a 

contractului  individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta sau inainte de termen 

la initiativa angajatorului. 

 

1) Poate depune dosar pentru ocuparea postului, persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand spatiului 

Economic European si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c) are vȃrsta 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, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos; 

 

2) Acte necesare in vederea ocuparii, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt: 

 

- cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind 
consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (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), cu modificările ulterioare - anexele nr. 2 şi 4 ;  

- copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, dupa caz; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;  

- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, in copie; 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candideaza – anexa 3 la prezentul anunt. 

- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt 
din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

- curriculum vitae, model comun european;  

- declaratia pe propria raspundere ca este/nu este incadrat la o alta institutie publica/privata si nu se afla in 

carantina sau izolare la domiciliu; 



 

3) Conditii specifice de participare la recrutare pentru: 

 

a) Medic specialist chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva 

- certificat de medic specialist chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva 

 

b) Magaziner 

 - minim 11 clase 

 - cunostinte operare Microsoft Office – verificarea cunostintelor prin proba practica 

  

 

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 

In situatia in care se vor depune mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt 

admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu / proba practica. 

In situatia in care, in urma selectiei dosarelor, nu sunt admisi mai multi candidati decat posturile scoase la 

concurs, acestia vor fi declarati admisi fara interviu / proba practica. 

Dosarele se depun in perioada 10.02.2022 – 15.02.2022 in intervalul orar 09⁰⁰-12⁰⁰ la Biroul Personal – 

Pavilion Administrativ al Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiamn” Barlad, din Str. Republicii nr.300. 

 

 Data selectiei dosarelor depuse:     15.02.2022 ora 13°° 

 Afisare rezultat selectie dosare:     15.02.2022 ora 14°° 

 Depunerea contestatiilor pentru selectia doarelor:  16.02.2022 ora 10⁰⁰  

 Solutionarea contestatiilor:     16.02.2022 ora 11⁰⁰ 

Data sustinere interviu:      17.02.2022 ora 09°°   

Data sustinere proba practica:     17.02.2022 ora 11°°   

Afisare rezultat interviu / proba practica :   17.02.2022 ora 14⁰⁰ 

Depunerea contestatiilor pentru interviu / proba practica: 18.02.2022 ora 10⁰⁰ 

Solutionarea contestatiilor:     18.02.2022 ora 12⁰⁰ 

Rezultate finale:      18.02.2022 ora 14⁰⁰ 

 

De la data afisarii rezultatelor finale, candidatii admisi, au termen de 3 zile lucratoare sa se prezinte la 

unitate, in vederea intocmirii documentelor necesare pentru incheierea contractului individual de munca pe 

perioada determinata. 

 

MANAGER, 

ec. Feraru Ciprian-Cosmin 

 

 

   DIRECTOR FIN.-CONTABIL,       DIRECTOR DE INGRIJIRI,               Medic coord. activitate medicala, 

    ec. Daniela Diaconu        as. Sȃrbu Cristina-Manuela                  dr. Manolache Catalina Mihaela 

 

 

 

 

                                                                                Sef Serviciu R.U.N.O.S.,  

        ec. Suciu Gica-Luminiţa 

                  

                  



 
 
 
 

Anexa 2 
 
 

Cerere 
 

pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal 
contractual, în baza art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 
 
 

Subsemnatul(a), .................................................................., cu domiciliul in localitatea 

………………………....... str. …………………........ nr. …...... ap. ......, judetul 

........................................, telefon ............................, posesor/posesoare al/a C.I./seria ......... nr. 

………....., eliberata de …….................... la data de ............................., va rog sa imi aprobati 

depunerea dosarului pentru angajarea pe perioada determinata, conform art. 27 din Legea nr. 

55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe 

postul de ........................................................ din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena 

Beldiman” Barlad– Serviciul ……………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

    Data: ………………………..    Semnatura ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 3 

 

 

DECLARATIE*) 

pe propria raspundere privind antecedentele penale 

 

 

Subsemnatul(a), ......................................................, posesor/posesoare al/a C.I. seria …….. 

nr. ………..., eliberată de ………......................................... la data de ………..…........, domiciliat(ă) în 

..................................................................................……………………….….. cunoscând prevederile 

art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu am 

antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală. 

 

 

 

 Data ..................      Semnătura ...................  

 

 

 

 

 *) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 4 

 

 

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) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor) şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în 

cererea de înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal 

contractual, în baza art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declaraţi admişi, pe toată durata 

angajării.  

 

Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la selectie. 

 □ DA, sunt de acord.  

 □ NU sunt de acord. 

 

 Menţionez că sunt/nu sunt de acord cu afişarea numelui în lista cu rezultatele concursului, publicată 

pe internet, . 

 

 

 

 Data ...........      Semnătura ................. 

 
 
 


