Nr. 3190 din 28.06.2022

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,aprobat prin HG nr.286/2011, Spitalul General
CF
Pașcani,cu
sediul
în
str.Mihail
Kogălniceanu,nr.24,Mun.Pașcani,jud.Iași,organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant,după cum urmează:
 1 post vacant de asistent medical balneofizioterapie PL, în cadrul
Compartimentului Recuperare,Medicină Fizică și Balneologie.
Condiții generale:
 Are cetățenia romană, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 Are capacitate deplină de exercitiu;
 Are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;
 Îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu
serviciul, care impiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concursul de ocuparea posturilor de
asistent medical balneofizioterapie :
 Studii: - diploma de bacalaureat,
-diploma de școală sanitară postliceală,
 Vechime în specialitatea postului- nu se solicită,
 Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. din România,vizat pe anul
2022;
 Adeverință de la O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participarea la concurs;
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:
 Cererea de înscriere (conform modelului atașat la prezentul
anunț);
 Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea,potrivit legii,după caz;
 copie xerox certificate de naștere copii și căsătorie,dacă este
cazul.
 Declarația privind consimțământul 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 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(Regulament general
privind protecția datelor),cu modificările ulterioare(conform
modelului atașat la prezentul anunt);
 Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor
acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
postului pentru care candidează,
 Copia carnetului de muncă,sau,după caz,o adeverință care să
ateste vechimea in muncă,în meserie și/sau în specialitatea
studiilor,

 Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru
care dorește angajarea (conform modelului atașat la prezentul
anunt);
 Adeverință medicală eliberată de medicul de famile sau certificat
medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care
candidează;
 Curriculum vitae, model comun European;
 dosar cu șină;
 taxă de înscriere 50 de lei.

Dosarul de înscriere se depune la Compartimentul Resurse UmaneSpital CF Pașcani,până la data de 12.07. 2022, orele 10,00, informații
suplimentare la nr. tel. 0232767065.
Desfășurarea concursului/examenului:
Concursul se va desfășura la sediul Spitalului General CF Pașcani din
strada Mihail Kogălniceanu nr. 24, începând cu data de 21.07.2022, după cum
urmează:
a)Test – grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația
specifică postului în data 21.07.2022,ora 10,00,
b)Interviul de selecție,în data de 27.07.2022 ora 10,00 .
Data limită de depunere a dosarelor este- 13.07.2022,ora 10.00.
Data selecției dosarelor este- 14.07.2022,ora 10.00.
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor- 14.07.2022, ora 15.00.
Depunerea contestațiilor -15.07.2022,ora 10.00.
Afișarea rezultatelor contestațiilor - 15.07.2022,ora 14.00.
Data și ora probei scrise- 21.07.2022,ora 10.00.
Comunicarea și afișarea rezultatelor probei scrise- 21.07.2022,ora 16.00.
Depunerea contestațiilor proba scrisă- 22.07. 2022,ora 10,00.

Publicare rezultate contestații, rezultat proba scrisă și afișare data susținere
interviu- 22.07.2022,ora 14.00.
Data și ora susținere probă practică/interviu de selecție - 27 .07.2022,ora 10.00.
Data și ora rezultate probă practică/ interviu de selecție-27.07.2022,ora 16.00.
Data depunere contestație probă practică/ interviu de selecție -28.07.2022,ora
10.00.
Afișare rezultate contestații probă practică/ interviu de selecție -29.07.2022,ora
14.00.
Comunicare rezultate finale concurs/examen în data de 02.08.2022.2022,ora
10.00.
În cazul în care s-a depus la înscriere declarația pe propria răspundere că nu
are antecedente penale,candidatul are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar,cel mai târziu,până la data desfășurării primei probe a
concursului.
Copiile de pe actele prevăzute în dosarul de concurs se prezintă însoțite de
documentele originale,la data depunerii,pentru conformitatea cu originalul .
Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în
termen de cel mult o zi lucrătoare la data comunicării rezultatului selecției.
Contestaţia se soluţionează în termen de cel mult o zi lucrătoare de la
data depunerii ,de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de catre secretarul
comisiei de concurs,cu mențiunea”admis” sau “respins”,la sediul Spitalului
General CF Pașcani,precum și pe pagina de internet a unității.
Candidații care nu au dosarul complet nu pot participa la concurs.
Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii
de concurs.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50
de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.
Candidații care nu au obținut minimum 50 de puncte sunt declarați
“respinși” și nu pot participa la următoarea etapă a concursului,respectiv proba
practică / interviu,fiind eliminați din concurs.
Pentru proba practică / interviu punctajul minim de promovare este de 50 de
puncte,punctajul maxim fiind de 100 de puncte.
Probele se vor desfășura la sediul Spitalului General CF Pașcani,str. Mihail
Kogălniceanu,nr.24.

Anunțul de concurs,bibliografia și tematica sunt afișate la avizier și pe siteul unității.

Manager,
Dr. Roșca Cătălina Yarodara







Actiunile biologice ale curenților de medie frecvență;
Variațiile modulațiilor de frecvență aplicabile în curenții interferențiali;
Principalele efecte fiziologice ale curenților interferențiali;
Metodologii de aplicare ale curenților de medie frecvență;
Indicații și contraindicații terapeutice.

CERERE DE ÎNSCRIERE ANGAJARE
În atenţia d-nei manager al Spitalului General CF Pascani
Dr. Roșca Cătălina Yarodara
Subsemnatul/a__________________________________,

domiciliat/ă

în

localitatea

_______________, str._________________________________, nr. ___, bl.___, ap. ___,
posesor al CI seria _____, nr. _____________, CNP________________________tel.
______________________, prin prezenta,vă rog sa-mi aprobati înscrierea pentru participarea
la

selecția

de

dosare

în

vederea

angajării

în

unitatea

dvs.,

pentru

postul

de

____________________
Anexez prezentei următoarele documente:
a) cererea de angajare adresată conducătorului unității ,în care se menţionează postul
pentru care persoana interesată dorește să fie încadrată, (conform modelului atașat la
prezentul anunț),
b) copia actului de identitate,în termen de valabilitate,certificate de naștere,certificatul de
căsătorie,după caz,
c) Declarația privind consimțământul 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 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),cu modificările ulterioare,
(conform modelului atașat la prezentul anunț),
d) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea
unor specializări/ cursuri de calificare profesională,
e) copia carnetului de muncă;
f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu postul pentru care dorește angajarea (conform modelului
atașat la prezentul anunț),
g) adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să
rezulte faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității în postul pentru care candidează,
h) curriculum vitae,
i) dosar cu șină,
j) chitanţa de plată a taxei de concurs.
Va multumesc.
Data:

Semnătura:

Documentele anexate cererii de inscriere examen/ promovare :

Nr.
Crt.

Denumirea documentului

nr. file

Semnatura deponent : ……………………………………………………………..

DECLARAŢIE*)
pe propria răspundere 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.
_____________
*) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului
judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Data .................

Semnătura ..........................

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) 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) şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor
prevăzute în cererea de înscriere la selecţia dosarelor, iar pentru cei declaraţi
admişi, pe toată durata angajării.
Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la
selecţie.
|¯| DA, sunt de acord.
|¯| NU sunt de acord.
Menţionez că sunt de acord cu afişarea numelui în lista cu rezultatele selecţiei,
publicată pe internet la adresa .............. .
Data

Semnătura

