
SPITALUL CLINIC DE URGENTA " SF IOAN'' BUCURESTI

ANAT!T

Avand in vedere prevederile Ordinului 1839 /2020 privind modificarea Ordinului n4inistrutui
Sindt[]ii nt.905126.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, frrd concurs, a posturilor
vacante sau temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta " Sf Ioan,, Bucuresti,, pe perioadi
determinatl, in contextul instituirii st[rii de alertl pe teritoriul Romdniei, conform art.l I din Legea
nr,5512020 privind unele masuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 din
26.05.2020, prelungita conform H.G" nr. 636 din 9 iunie 2O2lprivind prelungirea stdrii de alertd pe
teritoriul Rom6niei incepdnd cu data de 12 iunie 2O2l precum si stabilirea masurilor care se aplica pe
durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19

ANGAJAREA SE VA FACE PE PERIOADA DETERMINATA DE 30 ZILE CU INCETARE DE
DREPT IN CEL MALT 30 ZILE DE LA DATA INCETAKII STARII DE ALERTA

Spitalul Clinic de Urgenta,,SF loan,, Bucuresti

Organizeaza ocupareafara concurs a urmatoarelor posturi vacante pe perioada determinata
de personal contractual

* I post yacant de Registrator Medical Debutant
MEDICALA

SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA

Candidatii intersati vor depune actele necesare in vederea ocuparii, fara concurs, a posturilor vacante
Ia unitatea sanitara Spital Clinic de Urgenta "sf loan" Bucuresti din Sos. Vitan Barzesti nr. 13, sector 4 -
ServiciulRLJNOS pana la data de 25.06.2021, ora 14:00;

Probele stabilite pentru ocuparea fara concurs a posturilor vacante mentionate
desfasura la sediul Spitalului Clinic de Urgenta "sf Ioan" Bucuresti ( sos. Vitan- Barzesti

mai sus se vor
nr. 13, sector 4,

Bucuresti) astfel:
* Selectie dosare 28,06.2021
* Rezultat selectie dosare 29.06.2021
* Interviul - data sustinerii interviului se va stabili

in cazul in care se depun mai multe dosare pe post.
CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE:

odata cu afisarea rezultatelor selectiei dosarelor,

- a) Studiimedii
b)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale LJniunii Europene sau a statelor

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- c) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- d) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- e) are capacitate deplina de exercitiu;
- 0 are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
- g) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
cerintelor postului scos la concurs;

specifice potrivit

- h) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contr a umanitatri, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de

pe baza

Sos. Vitan- Barzesti nr.l3, sector 4, Bucuresti



fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infi'actiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea,

CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI,.
Pentru postul de Registrator Medical Debutant:

- Cunostinte in legislatia resurselor umane din domeniul sanitar
Actele necesare in vederea ocuparii, fara conct)rs, a posturilor vacante;
' cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, insotita de declaratia privind

consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. l9O/201g
privind masuri de punere in aplicarea a Regulamentului (UE) 20161679 al Parlamentului European si al
Consiliului din27 aprilie 2016 privind protectiapersoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directiei 95l46lCE (
Regulamentul general privind protectia datelor) cu modificarilor ulterio are - anexele nr. I - 4 laprezentul
anunt.

- copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie , dupa caz
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului;
- copia carnetului de munca sau , dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca, in meserie si / sau
in specialitatea studiilor, in copie;
' cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca
incompatibil cu functia pentru care candid eaza - anexa nr. 3 Ia prezentul anunut insotit de certificat de
integritate comportamentala conform art. l8 din Legea t rg/2019;
- adeverinta medicala eliberata de medical de familie sau certificat medical din care sa rezulte ca este apt
din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
- cuririculum vitae, model comun European.
* Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in originql in vedereo veri,ficarii
conformitatii copiilor cu aceste a.

Detalii privind tematica si bibliogrofia sunt disponibile accesand pagina oficiala www.sfib.ro
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de (Jrgenta,,sfantul loan', din Bucuresti,
strada viton Barzesti nr lj , sector 4, sau la nr. de telefon; 021 334.51,g0, 021 334.51.70- serviciul
RUNOS .
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