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Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr.10766

Nr. ieșire Birou RUNOS 223 din 08.02.2021

Nr.     1919/08,02,2021
Anunț  

Privind recrutarea de personal în vederea angajării  fără concurs , cu contract individual de muncă cu
durată determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă ,conform Legii nr.

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 .

Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huși anunță selecție de dosare în vederea ocupării fără 
concurs a a următoarelor posturi:

 1 post normă întreagă de infirmieră în secția chirurgie generală
 1 post normă întreagă de infirmieră în Compartimentul Gastroenterologie
 1 post normă întreagă de inginer în Biroul AAT -Compartiment Tehnic

Angajarea se va face prin selecție de dosare și/sau interviu(după caz) conform Legii nr. 55/2020 art. 27, pe 
durata determinată  ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
Acte necesare depunere dosare:
- cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să aplice, 
-declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ,
- copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, 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, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă 
incompatibil cu funcţia pentru care aplică;cazierul se va prezenta pana cel tarziu in ziua selectiei dosarelor
- 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 
(se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
- curriculum vitae, model comun european;
- declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată 
şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu .
Condiții specifice pentru postul de inginer tehnic:
-absolvent al facultății de mecanică,construcții,electronică și electrotehnică
-minim 5 ani experiență în domeniu
Beneficii:
- salariu fix + indemnizație de hrană;
- mediu de lucru atractiv
Depunerea ofertelor se face la sediul administrativ al spitalului  din  Huși str. 1 Decembrie nr. 40  sau prin 
posta electronică la adresa de email a spitalului –administrativ@spitalmunicipalhusi.ro în perioada 
12.02.2021-16.02.2021.
Data selectiei dosarelor depuse  17.02.2021  ora 10,00

Afisare rezultat selectei dosare 17.02.2021 ora 15,00

Data sustinere interviu /după caz 19.02.2021  Infirmier gastroenterologie  ora 9,00
      19.02.2021 I nfirmier in chirurgie generla ora 11,00

                                   22.02.2021  Inginer tehnic  ora 13,00

Manager interimar ,
Dr Popa Bogdan Vassile
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