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PRIVIND OCUPAREA FARA CONCURS A FUNCTIILOR CONTRACTUALE
VACANTE, PE DURATA DETERMINATA DE TIMP

Avand in vedere, Ordinul ministrului sanatatii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind ocuparea,fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din

si unitatilor aflate in

subordinea, coordonarea si sub
autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducer€, p€
perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform
art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-L9, cu modificarile si completarile ulterioare,

cadrul Ministerului Sanatatii

Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "N.C. Paulescu" Bucuregti
organizeaza procedura de ocupare fara concurs a postului contractual vacant de executie:
- post de consilier juridic lA

-

Compartiment Juridic;

Documentele dosarului se transmit, pe cat posibil electronic, in format pdf., fiecare
document introdus in fisier separat, pe adresa personal@paulescu.ro urmand ca persoana
selectionata sa prezinte documentele in original, pentru confruntare la incadrare, sau la
sediul institutului - Biroul R.U.N.O.S., str. lon Movila nr. 5-7, sector 2 Bucuresti, cu
documentele in original.
Perioada in care se pot depune dosarele: 30.03.202t-31.09.2021-, ora 1400.
Selectia dosa relor : 01,.04.202! ora !!00

-

data sustinerii interviului se va stabili odata cu afisarea rezultatelor selectiei
dosarelor, in cazul in care se depun mai multe dosare.
Anuntul se afiseaza la sediul institutului si pe site-ul www.paulescu.ro
Interviul
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Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
I. CONDITII GENERALE:
a) are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor apartinand Spatiului Economic European gi domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbi|
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitatea deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de
nitatile sa nitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice cerintelor postu lui;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu
serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie
sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
u

il.coN DtTil

LE SPECTFTCE:

7 POST DE CONSILIER lURlDlC GRADUL lA - Compartiment
- diploma de licenta in specialitatea stiinte juridice

turidic

- bune cunostinte de operare PC
- minim 6 ani si 5 luni vechime in specialitate
Actele necesare in vederea ocuparii, fara concurs, a postului vacant:
- cererea, in care se mentioneazd postul pentru care doregte si concureze, insolitd de
declaratia privind consimtim6ntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nr.LSO|2OLB privind mdsuri de punere tn aplicare a Regulamentului (UE)
201'6/679 al Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie zOtG privind proteclia
persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind
libera circulatie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor), cu modificirile ulterioare - anexele nr. Z gi 5 la prezenta
metodologie;
- copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nagtere, certificat de
cdsdtorie, dupi caz;

- copiile documentelor

care si ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atesti
efectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea
conditiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de muncd sau, dupi caz, adeverinte care atestd vechimea tn munc5, in
meserie gi/sau ?n specialitatea studiilor, in copie;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care sd il facd incompatibil cu functia pentru care candideazS - anexa nr. ?. la prezenta
metodologie;
- adeverinta medicalS eliberatd de medicul de familie sau certificat medical din care sd
rezulte cd este apt din punct de vedere fizic gi neuropsihic pentru exercitarea activitSlii
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pentru postul pentru care candideazi (se accepti sr documentul primit pe e-mail de la
medicul de familie al candidatului);
- curriculum vitae, model comun european;
- declaralie pe propria rispundere ci este/nu este incadrat/incadrati la o alti institutie
publicd sau privatd gi nu se afld in situatia de carantini sau izolare la domiciliu - anexa nr.4
la prezenta mqtodologie;
BIBLIOGRAFIE

l.Legea nr. 95/2006 privind reforma

in domeniul

sanatatii, republicata,

cu

modificarile si completarile ulterioare.
2.Legea nr.46/2003 - Legea drepturilor pacientului.
3.Ordinul M.S. Nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare
drepturilor pacientului nr. 46/2003.

a Legii

4.Noul Cod Civil - Legea nr.287 /2OO9.
5.Noul Cod de procedura civila - Legea nr. !34120tO.
6.Legea nr.544/2OOL privind liberul acces la informatiile de interes public.
T.Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 544/200! privind liberul acces la informatiile de interes
public, cu modificarile aduse prin H.G. nr.478/2015.
S.Legea nr. 57412003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier

juridic.

Bibliografie pentru
ocuparea postuluide
CONSILIER JURIDIC GRADUL IA

- Compartiment luridic -

g.Statutul profesiei de consilier juridic.
10. Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile pu blice.
11.H.G.R. Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acorduluicadru din Legea nr. 98/20!6 privind achizitiile publice
12.Legea nr. 2L3/L998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
cu modificarile si completarile ulterioare.
13.Legea nr. 53/203, republicata - Codul Muncii, cu modificarile si completarile
ulterioare.
14.Legea-cadru nr. !53/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice.
15. Legea dialogului social Nr. 62/20t1, cu modificarile si completarile ulterioare.
16.O.U.G. Nr. L44/2OO8 privind exercitarea profesiei de asistent medical

generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si
organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor
si

Asistentilor Medicali din Romania.

17. Hotararea nr.84L/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice.
18. Ordin nr. !365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de
acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua ministerului sanatatii
publice.
19. Ordin M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de
munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar,
ulterioare.
cu modificarile si
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ANEXA NR. 2

CERERE
pentru inscriere la selectia dosarelor, angaiare fara concurs
pe perioada determinata, personal contractual in baza art. 11din Legea nr.551202O
privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemieide
covtD -19

Subsemnatul(a),

. cu domiciliul in localitatea

nr.

judetul

mobil

telefon
posesor/posesoare al/ a C.l. seria ...........

ap.

nr.

......., V? rog sa imi aprobati

depunerea dosarului pentru angajarea pe perioada determinata, conform art.

lL

din

Legea nr. 55/2O20 privind unele masuri pentru prevenirea si combatarea efectelor
pandemiei de COVID-19, pe postul de ...........
din cadrul Compartimentului
Dosarul de inscriere la selectie contine urmatoarele documente:

Data:

Semnatura

ANEXA NR.3

DECTARATIE
pe propria raspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul(a),
aU a C.l. seria ........... nr.
la data de ...........

posesor/posesoare
....... eliberata de

domiciliat/a in ..........

cunoscand prevederile art; 325 din Codul Penal privind ,,Falsul in declaratii" declar

pe propria raspundere, ca nu am antecedente penale si nu fac obiectut nici unei
proceduride cercetare sau de urmarire penata.

Data:

Semnatura

*Prezenta declaratie este valabila pana la
momentul depunerii cazierului judiciar, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ANEXA NR.4

DECLARATIE
pe propria raspundere

bsemnatul(a),
al/ a C.l. seria ........... nr.
la data de ...........

posesor/posesoare

Su

....... eliberata de

domiciliat/a in ........

declar pe propria raspundere, ca sunt/nu sunt incadrat/incadrata la o alta institutie
publica sau privata si, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii

nr. 4t412020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate

in

situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu
COVID-19

si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii

epidemiei, cu modificarile

efectelor

si completarile ulterioare, nu ma aflu in situatia

de

carantina sau izolare la domiciliu si am luat la cunostinta de prevederile art. 326 din
Codul penal privind falsul in declaratii si de cele ale art. 352 din Codul Penal cu privire
la zadarnicia bolilor.

Data:

Semnatura

ANEXA NR.5

DECLARATIE

Subsemnatul(a),

declar ca am luat

la cunostinta de drepturile mele conform legislatiei in materie de prelucrare de date

cu caracter personal,

in

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/20L6, si imi

exprim consimtamantul pentru prelucrarea datelor prevazute in cererea de inscriere

la selectia dosarelor, angajare fara concurs pe perioada determinata,
contractual, in baza art. 11 din Legea nr. 55/2O20 privind

personal

unele masuri

pentru

prevenirea si combatarea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declarati
admisi, pe toata durata angajarii.

Refuzul acordarii consimtamantului atrage imposibilitatea participarii la concurs.
DA, sunt de acord.

f]

ruu sunt de acord.

Mentionez ca sunt de acord cu afisarea numelui

concursului, publicata

pe

internet,

la

in lista cu rezultatele

adresa www.paulescu.ro,

,,Concursuri".

Data:

Semnatura

Sectiunea

