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Nr. 14584/14.09. 2020
Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare,

Primăria Oraşului Videle
organizează ocuparea fără concurs, pe durată determinată, a unui post de asistent medical comunitar
debutant din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară al Direcţiei Asistenţă Socială

Actele necesare pentru depunerea dosarului în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor
vacante sunt:
a) cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de 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 anexele nr. 1 și 4 la prezentul anunţ;
b) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după
caz;
c) 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 ale
postului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează - anexa nr. 2 la prezentul anunţ;
f) adeverința medicală eliberată de medicul de familie 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 (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
g) curriculum vitae, model comun european;

h) declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau
privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 3 la prezentul anunţ;
i) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în
condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) - anexa nr. 5 la prezentul anunţ.
Documentele prevăzute la literele b), c), d) vor fi prezentate în original doar de candidatul
selecţionat la încadrare.
Condiţiile generale de participare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 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.
Denumirea posturilor pentru care se organizează procedura de ocupare şi condiţiile specifice
prevăzute în fişa postului:


1 post de asistent medical comunitar debutant
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
- absolvent de şcoala postliceala sanitara, specializarea asistent medical generalist cu
diplomă/certificat de absolvire a şcolii postliceale;
- certificat de membru eliberat şi vizat anual de OAMMR
- autorizaţia de liberǎ practicǎ medicalǎ vizatǎ pentru anul în curs.
- asigurare pentru răspundere civilă în domeniul medical
- documente care dovedesc deţinerea de cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim.

Actele necesare pentru depunerea dosarului în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor
vacante se transmit electronic pe adresa de e-mail office@primariavidele.ro
Data limită până la care se pot depune dosarele este 17.09.2020, ora 16.30

Data selecţiei dosarelor: 18.09.2020.
În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor
sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.
Data susţinerii interviului se va stabili odată cu afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor şi se va
desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman.
Prezentarea candidaţilor, precum şi desfăşurarea întregii proceduri se vor realizea cu respectarea
măsurilor instituite în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu noul coronavirus (SARS – Cov-2).
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ANEXA Nr. 1 la anunţ
CERERE
pentru înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal
contractual, în baza 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Subsemnatul (a),.........., cu domiciliul în localitatea.........., str........... nr..........., ap...........,
județul.........., telefon..........,, mobil.........., posesor/posesoare al/a C.I. seria.......... nr..........., eliberat
de.......... la data de.........., vă rog să îmi aprobați depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă
determinată, conform art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de.......... din cadrul
Compartimentului.......................
Dosarul de înscriere le selecție conține următoarele documente: . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la anunţ
DECLARAȚIE*)
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
declarații, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale și nu fac obiectul niciunei
proceduri de cercetare sau de urmărire penală.
Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

*) Prezenta declarație este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

ANEXA Nr. 3 la anunţ
DECLARAȚIE
pe propria răspundere
Subsemnatul (a),.........., posesor/posesoare al/a C.I. seria... nr..........., eliberată de.......... la data
de.........., domiciliat (ă) în.........., declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt încadrat/încadrată la o
altă instituție publică sau privată și, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.
414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de
sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în
vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare, nu mă aflu
în situația de carantină sau izolare la domiciliu și am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul
penal privind falsul în declarații și de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea
bolilor.
Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la anunţ
DECLARAȚIE
Subsemnatul (a),.........., declar că am luat cunoștință de drepturile mele conform legislației în materie
de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, și îmi
exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecția
dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 27 din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, iar pentru cei declarați admiși, pe toată durata angajării.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la concurs.
□ DA, sunt de acord.
□ NU sunt de acord.
Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele concursului, publicată pe
internet, la adresa . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la anunţ
DECLARAȚIE
pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata,.......... (numele și toate prenumele din actul de identitate, precum și
eventualele nume anterioare), cetățean român, fiul/fiica lui.......... (numele și prenumele tatălui) și
al/a.......... (numele și prenumele mamei), născut/născută la.......... (ziua, luna, anul) în.......... (locul
nașterii: localitatea/județul), domiciliat/domiciliată în.......... (domiciliul din actul de identitate),
legitimat/legitimată cu.......... (felul, seria și numărul actului de identitate), cunoscând prevederile art.
326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea
Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și
completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al
Securității sau colaborator al acesteia.
..........
(data)

..........
(semnătura)

