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ANUNT

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1839/30 octombrie 2020
privind modiJicarea Ordinului Ministerului Sanatutii nr. 905/26 mai 2020, pentru
aprobarea Metodologiei privind ocuparea, ftrd concurs, a posturilor vacante sau temporar vacsnte din
cadrul Ministeralui Sdndtdlii qi anitdgilor aflate in subordinea, coordonsrea Ei sub autoritateu
Ministerului Sdndtdlii, inclusiv fancliile publice de execulie gi conducere, pe perioadd determinatd, in
contextul instituirii stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei, conform art. 11 din Legea nr.
55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea Si combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9 si
art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe
teritoriul Romhniei tncepilnd cu data de 13 mai 2021, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe
durata acesteia pentru prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de COWD-I9:
SPITALUL CLINIC DE aRGENTA PENTRa COPil "GRIGORE ALEXANDRESCU", cu sediul in
str. Iancu de Hunedoaro nr. 30-32 sector I BACaRESTI demareaza procedura de angiare pe perioada
determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta, personal contractual, cu incetare de drept a
contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alefia, dapa cam
urmeaza:

- 3 posturi vacante de portari pentru Serviciul Administrativ-Paza;
- 5 posturi vacante de muncitori necaliJicati pentru Serviciul Administrativ-Carte.

Depunerea dosarelor incepe cu data de: 21.05.2021,
Data limita la care se pot depune dosarele este: 25.05.2021ora 1000

Data selectiei dosarelor este in data de: 26.05.2021

Incadrarea se face prin act administrativ al conducatorulqi unitatii si inceteaza de drept in
cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art.7 din O.U.G.
nr. 186/28.10.2020 privind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe
durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-l9 si pentru modificarea art. 11 din Legea
nr.55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9.

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt
admisi mai multi candidati, se organizeazaproba de interviu, dupa curi urmeaza:

- in data de 27.05.2021 ora 0900 pentru posturile vacante de portari;
- in data de 27.05.2021 ora 13uu pentru posturile vacante de muncitori necalificati.

Conditii generale de angajare:
- Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand

Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
- Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- Are capacitate deplina de exercitiu;



- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;- Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului;

- Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, 

"ur" 
u, face-o

incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru cele 3 posturi vacante de portari
sunt:

- Studii: medii;
- Certificat de calificare profesionala pentru exercitarea profesiei de agent de paza;
- Atestat privind absolvirea cursului de calificare profesionala pentru exercitaiea profesiei de agent

de securitate (paza);

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru cele 5 posturi vacante de muncitori
necalificati sunt:

- Studii: generale/medii;

cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul
pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul
anunt);
copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat' de nastere, certihcat de casatorie,
dupacaz;
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale
postului;
copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie
si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
cazieruljudiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca
incompatibil cu postul pentru care doreste angajarca(conform modelului atasaf la prezentul anunt);
adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical din care sa rezulte ca
este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru
care candideaza;
curriculum vitae, model comun european;

*X'it

Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea
verifi carii conformitatii copi ilor cu acestea.



BIBLIOGRAFIE:
Pentru ocuparea posturile de portari:

1. Legea nr. 333/2003 , publicat in M.O Partea 1m.525 din2210712003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor .

2. Ordin nr. 1365 din 25 iulie 2008, publicat in M.O nr. 608/15.VIII2008 , privind

organizareaserviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din

reteaua Ministerului Sanatatii Publice.
3. Hotarareanr.30l/20l2dinlll}4lz}I2publicatinM.O,ParteaInr.335 din17105/2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33312003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

4. Legea nr.3l9ll4 iulie 2006, publicat in M.O, Partea Inr.646 din26.07.2006 , Legea

securitatii si sanatatii in munca.

TEMATICA:
Pentru ocuparea posturile de portari:

1. Legea nr. 333/2003, publicat in M.O Partea Inr.525 din2210712003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor :

- Cap. I - Dispozitii generale;
- Cap II -Pazaproprie;
- Cap V - Selectia, atestarea, angajarca,pregatirea si dotarea personalului de paza si

garda de corp ;

- Cap VI - Atributiile personalului de paza.

2. Ordin nr. 1365 din 25 iulie 2008, publicat in M.O nr. 608/1S.VIII2008 , privind

organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din

reteaua Ministerului Sanatatii Publice:
-Reguli unitare de acces in incinta spitalului : a salariatilor spitalului, a ambulantelor, a

vizitatorilor, a autovehiculelor personale, a reprezentantilor mass-mediei, a autovehiculelor

furnizorilor de produse si servicii .

3, Hotararea nr. 301/2012, din lll04l20l2 publicat in M.O, Partea I nr. 335 din 1710512012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33312003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

- Dotarea"si folosirea insemnelor si a mijloacelor de aparure;
- Documente specifltce executarii si evidentei serviciului de paza.

4. Legea 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea Iw.646 din26.07.2006 ,Legea
securitatii si sanatatii in munca:

a) Cap. III - Sectiunea I - obligatii generale ale angajatilor;
- Sectiunea a-II - a - Servicii de prevenire si protectie;
- Sectiunea a-III- a - Prim ajutor, stingerea incendiilor,evacuarea

lucratorilor, pericol grav si imminent;
b) Cap.IV - Obligatiile lucratorilor

BIBLIOGRAFIE:
Pentru ocuparea postului de muncitor necalificat-curte:
1. Legea nr,13212010, publicat in M.O Partea Inr.461106.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice
2. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Ordinul nr.1226 din 3 decembrie2012, publicat in M.O nr. 855 din 18 decembrie 2012 ,

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile
medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru bazanationala de date privind deseurile
rezultate din activitatile medicale.
4. Legea nr.3l9l14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea lnr.646 dln26.07.2006, Legea
securitatii si sanatatii in munca.



TEMATICA :

Pentru ocuparea postului de muncitor necalificat-curte:
5. Legea nr.132/2010 , publicat in M.O Partea Inr. 461106.06.2010 privind colectarea
selectiva a deseurilor in institutiile publice .

6. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare:
- Drepturile si obligatiile salariatului. .

- Raspundere disciplinara.
7. Ordin nr. -1226 din 3 decembrie20l2,publicat in M.O nr. 855 din 18 decembrie 2012 ,
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezu,ltate din activitatile
medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile
rezultate din activitatile medicale:

- CAP. V[ - Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile
medicale.

8. Legea nr.3l9ll4 iulie2006,publicatinM.O,ParteaInr.646 din26.07.2006 ,Legea
securitatii si sanatatii in munca:

b) Cap. III - Sectiunea I - obligatii generale ale angajatilor;
- Sectiunea a - II - a - Servicii de prevenire si protectie;
- Sectiunea a - III - a - Prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea
lucratorilor, pericol grav si imminent;

b) Cap. IV - Obligatiile lucratorilor.


