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ANUNŢ

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfantul Apostol Andrei” Constanţa in cadrul
proiectului: ,,Fumizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce,
diagnostic ~i tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Esť’, Cod
proiect: 136941. Cod apel: “POCU /756 /4/9/ Cre~terea numărului de persoane care beneficiază de
programe de sănătate ~i de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening),
diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii.” scoate la concurs in baza Hotărârii
nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea ~i dezvoltarea carierei
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi
temporar vacante, in afara organigramei:

-Asistent grup ţintă — 2 posturi - 84 h/lună până Ia 30 noiembrie 2023

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant persoana care
îndepline~te următoarele condiţii:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la
Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifke
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
I) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale,
contra autoritatii, contra umanitatii, infřactiuni de coruptie sau de serviciu, infřactiuni de fals on
contra infaptuirii justitiei, in&actiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata Ia post
incompatibila cu exercitarea fimctiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in
care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa
Řmctia, de a exercita profesia sau meseria on de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru
savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei
functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 aim. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul
national automatizat cu privire la persoanele care au comis intactiuni sexuale, de exploatare a unor
persoane san asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea
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si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru
domeniile prevazute la art. 35 aim. (1) lit. h).

Condiţii specifice:
Educaţia solicitată: Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma sau studii superioare de

lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenţă - 3 ani
. Experienţa solicitată: Bxperienţă profesională - 0 ani
. Competenţe solicitate: Competenţe ~i aptitudini organizatorice, competenţe ~i aptitudini de
comunicare: capacitatea de a asculta ~i a interpreta dinamicile relaţionale din interiorul grupurilor
o Alte cerinţe: cunoştinţe de operare PC / MsOffice.

(1) Pentru înscrierea Ia concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine
următoarele documente:
a) formular de înscriere la COnCUrS, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau once alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în
termen de valabilitate;
c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,
dupa caz;
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa
ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
I) certificat de cazierjudiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazieruijudiciar;
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespuazatoare, eliberata de catre medicul
de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului;
h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni
prevazute la art. 1 aim. (2) din Legea ur. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire
la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,
precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului
National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru
posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si once entitate
publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta,
persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile on care presupune examinarea
fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) curnculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverintei mentionate la aIm. (1) lit. e) este prevazut in anexa nr. 3.
(3) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatü.
Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta
starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis
in conditiile iegii.

(4) Copiile de pe actele prevazute Ia alin. (1) lit. b)-e), precum si copia certificatului de
incadrare intr-un grad de handicap prevazut la aim. (3) se prezinta insotite de documentele
originale, care se certifica cu mentiunea ,,conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de
concurs.

(5) Documentul prevazut la aim. (1) lit. f) poate fi iniocuit cu o declaratie pe propria
raspundere privind antecedentele penaie. In acest caz, candidatul declarat admis ia selectia dosareior
si care nu a solicitat expres ia inscrierea Ia concurs preluarea informatiilor privind antecedentele
penale direct de la autoritatea sau institutia pubiica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier
judiciar are obligatia de a compieta dosarui de concurs cu originaiul documentului prevazut ia alin.



(1) lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice. In situatia in care
candidatul solicita expres in formularul de inscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la
autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul
de pe cazierul judiciar se solicita de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a
concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevazut la alin. (1) lit. h) poate ti solicitat si de catre autoritatea sau institutia
publica organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) In functie de decizia conducatorului autoritatii sau institutiei publice, dosarele de concurs
se depun la compartimentul resurse umane sau, dupa caz, la compartimentul care asigura
organizarea si desfasurarea concursului sau pot fi transmise de candidati prin Posta Romana,
serviciul de curierat rapid, posta electronica sau platformele informatice ale autoritatilor sau
institutiilor publice inauntrul termenului prevazut la art. 34.

(8) In situatia in care candidatii transmit dosarele de concurs prin Posta Romana, serviciul de
curierat rapid, posta electronica sau platformele informatice ale institutiilor sau autoritatilor publice,
candidatii primesc codul unic de identiticare la o adresa de e-mail comunicata de catre acestia si au
obligatia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevazute Ia alin. (1) lit.
b)-e) in original, pentru certiňcarea acestora, pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai
tarziu de data si ora organizarii probei scrise/practice, dupa caz, sub sanctiunea neemiterii actului
administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin posta electronica sau prin platformele informatice ale
autoritatilor sau institutiilor publice se realizeaza in format .pdf cu volum maxim de I IVIB,
documentele fund acceptate doar in forma lizibila.

(10) Nerespectarea prevederilor aIm. (7) si (9), dupa caz, conduce Ia respingerea candidatului.
(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitati poate inainta comisiei de

concurs, in termenul prevazut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru
asigurarea accesibilitatii probelor de concurs.

Descrierea activităţilor, responsabilităţilor corespuuzătoare postului:
o Răspunde de recrutarea grupului ţintă (UT);
o Întocme~te dosarele UT;
o Răspunde de verificarea eligibilităţii dosarelor de UT, türnizarea datelor si informaţiilor

pentru gestionarea si analiza grupului ţintă si pentru asigurarea participării grupului ţintă la
activităţi;

. Asigura aplicarea temei secundare nediscriminarea in procesul de selecţie a grupului ţintă;
o Oferă informaţiile necesare despre proiect grupului ţintă;
. Menţine permanent legătura cu grupul ţintă;
o Participă Ia ~edinţele periodice ale echipei de implementare ~i la ~edinţele restrânse de lucru;
• Se asigură de îndeplinirea corectă ~i în termen a sarcinilor asumate prin proiect;
. Întocme~te lunar raportul de activitate ~i fi~a individuală de pontaj până la 5 ale luni

următoare;

Calendar de concurs:
Concursul se “a desfăşura Ia sediul unitătii, astfel:

. până la data de 27.02.2023 — ora 1200_ depunere dosare concurs
o 28.02.2023 .— selecţie dosare
o 01.03.2023 ora 1008 afisare rezultate selecţie dosare
. până la data de 02.03.2023 ora 1000 depunere contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor
. 03.03.2023 — ora 1000 soluţionare ~i afi~are rezultate contestaţii selecţie dosare

. 07.03.2023 — ora 10°°— proba scrisă



. 08.03.2023 ora 1000 afişare rezultate proba scrisă

. până Ia data 09.03.2023 — ora 1000 depunere contcstaţii proba scrisă

. 10.03.2023 — ora 1000 soluţionare şi afişare contestaţii proba scrisă

. 13.03.2023 — ora 1000 inten’iu

. 14.03.2023 — ora 1000 afişare rezultate proba interviu

. pana la data 15.03.2023 ora 1000 depunere contestaţii proba interviu

. 16.03.2023 — ora 1000 soluţionare şi afi~arc contestaţii proba interviu

. 17.03.2023 — ora 1000_ afisare rezultate finale.

Punctajul final Sc calculează ca medic aritmetică a punctajelor obţinute Ia proba scrisă ~i
interviu.

Dosarul dc concurs sc va dcpune până Ia data menţionată în calendar Ia Serviciul Resurse
Umane, tel.0241503445. zilnic între orele 8-16.

Cererea de înscricrc Ia concurs şi Declaraţia de consimţămänt privind prelucrarea datelor cu
caracter personal conform Rcgulamentului (UF) 2016 679 necesare înscrierii Ia concurs se gasesc Ia
Serviciul Resursc Umane.

Serviciu Resurse U e,
Georgiana Gh19e

Manager,
E ~ ŞrNb onescu

Manager Pro ect,
Prof.univ.dr gen Dumitru


