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ANUNT

privind ocuparea frrd concurs a posturilor vacante sau temporar vacante din
cadrul Spitalulpi OrdEenesc C6mpeni :

- I post Instalator - Serviciul Intretinere Clldiri

inbazaprocesului verbal nr. 31 54125.08.2021 al Comitetului Director
In baza referatului nr. 462 I l0 .05 .2021,
in conformitate cu prevedrile art. 27 lin. 1 din Legea nr. 5512020

privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de
Covid-19, privind ocuparea, fbri concurs, a posturilor vacante sau temporar
vacante din instituliile Ei autoritdlile publice, pe o perioadl determinatd, in
contextul instituirii stdrii de alertd pe teritoriul Romaniei, cu modificarile gi
completdrile ulterioare,

Spitalul ordqenesc campeni primeEte dosare pentru a angaja, frrd,
concurs, pentru o duratd determinatd ce nu poate depaEi 30 de zile de la data
incetdrii stdrii de alertd instituitd pe teritoriul Romdniei, personal
contractual:

- I post Instalator - Serviciul Intretinere CIIdiri

(1) Poate depune dosar pentru ocuparea postului, persoana care
indeplineEte urmdtoarele condilii :

a) are cetdlenia romdn6, cetdlenia altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor din Spafiul Economic European Ei domiciliul in
Romania;

b) cunoaqte limba rom6nd, scris qi vorbit;
c) are v6rsta minimd reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdnitate corespunzdtoare postului pentru care

candideazd, atestat6 pe baza unei adeverin{e medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitalile sanitare abilitate;



f) indeplineqte condiliile de studii Ei, dupd caz, de vechime sau alte
condilii specifice potrivit cerinlelor postului care urme azd, a fi ocupat;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru sdvdrqirea unei infracliuni
contra umanitdlii, contra statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in
legdturd cu serviciul, care impiedicd infEptuirea justifiei, de fals ori a unor
fapte de coruplie sau a unui infracfiuni sdvdrqite cu intenlie care ar face-o
incompatibil cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit
reabilitarea.

(2) Actele necesare in vederea ocupdrii, fbrd concurs, a posturilor
vacante sau ternporar vacante sunt :

a) cererea in care se menfioneazd postul pentru care doreEte sd
candideze, insolitd de declara{ia privind consimldm6ntul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 19012018 privind
mdsuri de punere in aplicare a Regulamantului (u.E.) 20161679 al
parlamentului European qi al Consiliului din 27.04.2016 privind protec{ia
persoanelor frzice qi in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter
personal gi privind libera circulalie a acestor date - (Anexe la anunlul de
seleclie - model stabilit in anexele la Legea nr. 5512020);

b) copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de
naqtere, certificat de cdsdtorie, dupd, caz;

c) copiile documentelor care atestd nivelul studiilor sau a altor acte
care atestd efectuarea unor specializdri, precum qi documentelor care atestd
indeplinirea condiliilor specifice postului;

d) copia carnetului de munci sau adeverinle care atestd vechimea in
muncd qi/sau in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declarafie pe proprie rdspundere c6 nu are
antecedente penale care sa il facd, incompatibil cu funclia pentru care
candideazd,;

f) adeverinli medicald eliberati de medicul de familie din care sd
rezulte faptul cd este apt din punct de vdere fizic ;i neuropsihic pentru
exercitarea atribufiilor postului (se acceptd Ei document primit pe e-mail de
la medicul de familie al candidatului);

g) curiculum vitae, model comun european;
h) declarafie pe proprie rispundere cd este/nu este incadrat la o altd

institulie publicd sau privatd qi nu se afl6 in situafia de carantind sau izolare
la domiciliu.

- (3) Condilii specifice pentru postul Instalator :

a) studii generale ;
b)curs calificare instalator
c) avizpsihologic.



(a) in termen de 2 zile lucritoare de la data publicdrii anunfului,
candidalii trimit pe adresa de e-mail spitalul_cimpeni@yahoo.com
documentele prev5zute in alin.2 gi alin.3 sau depun fizic documentele la
sediul spitalului ordgenesc campeni din c6mpeni, str. Horea, nr.63, jud.
Alba - Secretariat ( d-na Pogan Elena, tel.O25877|7l7 ) in intrvalul orar
08,00- 15,00.

(5) in situalia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post,
iar dupd selec{ia dosarelor sunt admiqi mai mulli candidafi, se organizeazd
proba de interviu.

In situalia in care, in urma selecfiei dosarelor, rdmdne un singur
candidat, acesta va fi declarat admis, fard a mai fi organizatd, proba de
interviu.

(6) Rezultatul va fi publicat in maximum 24 de ore de la data selecliei
dosarelor, cu specificarea datei de organizare aprobei de interviu, in cazul in
care sunt admiEi mai mul1i candidali la seleclia dosarelor, pe pagina de
internet a Spitalului - www.spitalulcampeni .ro -Sec{iunea Anunfuri.

Prezentul anunf a fost afigat a2i25.08.2021
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