Conform art. 27 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 și art.1 din Hotărârea Guvernului nr.553/2020 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI
demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă,
personal contractual la Serviciul Cabinete Medicale Scolare, cu încetare de drept a contractului
individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, după cum urmează:
-

ASISTENT MEDICAL, GRAD PRINCIPAL – 2 POSTURI
Condiții de participare:
absolvent scoala postliceala sanitara sau echivalare conform HG. nr. 797/1997;
examen grad principal;
5 ani vechime minima ca asistent medical;
condiții generale prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată.
ASISTENT MEDICAL – 2 POSTURI
Condiții de participare:
absolvent scoala postliceala sanitara sau echivalare conform HG. nr. 797/1997;
6 luni vechime minima ca asistent medical;
condiții generale prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată.
ASISTENT MEDICAL, GRAD DEBUTANT – 3 POSTURI
Condiții de participare:
absolvent scoala postliceala sanitara sau echivalare conform HG. nr. 797/1997;
condiții generale prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată.

Dosarele se depun in pana la data de 09.09.2020, orele 16,00, la sediul institutiei din Pta. Eroilor
nr. 1A sau prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa hr@asscploiesti.ro, iar la
subiectul mesajului se va scrie “dosar concurs asistent medical, numele persoanei și postul pentru care
dorește să concureze si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele acte :
• copie act identitate ;
• cerere de angajare ;
• copie certificat /diploma de studii;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor solicitate;
• adeverinţă 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 email de la medicul de familie al
candidatului);
• copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi.
•
• cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca
incompatibil cu functia pe care candideaza ;
• copie certificat de nastere;
• copie certificat casatorie, dupa caz.
• CV
Copiile solicitate vor fi insotite de originale pentru certificare a conformitatii.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

In situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt
admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA
DE INTERNET A INSTITUȚIEI www.asscploiesti.ro, în data de 10.09.2020 ora 16,00 cu
specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe
post la selecția dosarelor.
În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul
judiciar, certificatul de integritate comportamentala si asigurarea de malpraxis în cel mai scurt
timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.
La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidații
declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Securitatea Muncii, Gestionare
Documente, telefon 0244/527191 int.130 sau 0740178780.
Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor, încetează de drept la 30 de zile de la
încetarea stării de alertă.

