MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VRANCEA
FOCŞANI – Bulevardul Gării nr. 14 Tel. 0237.225979 FAX 0237.227235 www.dspvn.ro E-mail
dspvn@gmx.net
ANUNȚ
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 905/2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul
Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului
Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul
instituirii stării de alertă pe teritoriul Romîniei, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul
Ministrului Sănătății nr. 1839/2020
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VRANCEA
angajează pe perioadă determinată, fără concurs , personal contractual după cum urmează:
Serviciul administrativ-mentenanță
- 1 post de șofer I
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice de ocupare a
postului:
Condiții generale
a) are cetățenia romană, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținand Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;
c) are varsta 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 ( se acceptă și
documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului)
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvarșirea 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 săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice
- studii medii sau generale absolvite
- permis de conducere pentru categoriile B;
- vechime minimă în activitate ca șofer: 3 ani
Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
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 27aprilie 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.
2 și 4 la prezentul anunț;
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.3 la prezentul anunt;
f) adeverință 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;
Documentele menționate mai sus se vor transmite exclusiv electronic ( în format pdf) prin e-mail
într-un singur mesaj, pe adresa carmen.gheorghiu@aspvn.ro în perioada 02.03.2021-03.03.2021 ora
16,00.
La subiectul mesajului se va scrie numele și prenumele candidatului și funcția pentru care
candidează.
Confirmarea primirii dosarelor și numărul de înregistrare al cererii vor fi comunicate candidaților
prin e-mail de către secretarul comisiei.
Probele stabilite pentru ocuparea, fără concurs, a postului de șofer I se vor desfășura la sediul
Direcției de Sănătate Publică Vrancea din Focșani, B-dul Gării nr. 14, astfel:
* Selecție dosare: 04.03.2021
* Interviul - data susținerii interviului se va stabili odată cu afișarea rezultatelor selecției dosarelor
(interviul se susține în cazul în care numărul dosarelor declarate ADMIS la selecția dosarelor este mai
mare decat numărul posturilor)
Rezultatul selecției dosarelor se va afișa pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Vrancea
www.dspvn.ro în termen de 24 de ore de la data selecției dosarelor.
Contractul individual de muncă încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării
de alertă, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0237/225979/int. 330
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BIBLIOGRAFIE
proba interviu pentru ocuparea, fără concurs, a postului de șofer I la Serviviul administrativmentenanță

.
-Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare:
Titlul II, Capitolul II "Executarea contractului individual de muncă";
- OUG nr. 195/2006 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

ANEXA nr. 2:
CERERE pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs
pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Subsemnatul(a), ............................................, cu domiciliul în localitatea…………………….
............................, str. ................. nr. ......., ap. ......, judeţul ....................., telefon
................, mobil ........................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ....... nr. ............,
eliberată de ........................... la data de .................., vă rog să îmi aprobaţi depunerea
dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, pe postul de ............................................... din cadrul Compartimentului
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................
Dosarul de înscriere le selecţie conţine următoarele documente:
..............................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data ...................

Semnătura .......................

DECLARAŢIE

*)

ANEXA nr. 3:
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.

Data ...................

*)

Semnătura .......................

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

ANEXA nr. 4: 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) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice ȋn 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 consimţămȃntul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere
la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal
contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 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 www.dspvn.ro

Data ...................

Semnătura .......................

