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-ANUNȚ CONCURS -

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Câmpina, str. Voila
nr.11-4,
organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor
posturi:
-1 (un) post de infirmieră, secția I - a - psihiatrie adulți.
-1 (un) post de infirmieră, secția a - IV - a - psihiatrie adulți.
Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta 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;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea 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 săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice de participare la concurs:
- minim 6 luni vechime în activitate
- școală generală
- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali din România sau autorizați de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății Direcția generală resurse umane și certificare.

Dosarele de concurs ale candidaților vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea

(certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, etc);
3. 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 solicitate de autoritatea
sau instituția publică (diplomă curs infirmieră);
4. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere
medical (psihic), eliberat de medicul specialist psihiatru;
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă

vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazieru! judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul
de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. recomandare sau caracterizare de la ultimul loc de muncă;
9. curriculum vitae european;
10. chitanță taxă înscriere la concurs - 30 lei (care se va achita la casieria
spitalului).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății.
în cazul documentului - cazier judiciar, candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a
concursului.
Documentele menționate la punctele 2,3 și 5 vor fi prezentate și în original în
vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU POSTURILE
MENȚIONATE MAI SUS (PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ) DIN CADRUL
SPITALULUI

-

23.02.2021 - ora 14.00 - termen limită de depunere a dosarelor
03.03.2021 - ora 10,00- proba scrisă
08.03.2021 - ora 10,00- interviu
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în vederea participării la concurs, în termen de 10 zile

lucrătoare de la

afișarea anunțului, respectiv până la data de 23 02 2021, candidați! vor depune la
serviciul R.U.N.O.S. al spitalului, zilnic între orele 12 00 - 14 00. dosarele de
concurs.
Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de organizare și
desfășurare a concursului pentru ocupare posturilor vacante și temporar vacante al
Spitalului de Psihiatrie Voila aprobat de către managerul unității și va consta
succesiv în următoarele probe:
1. Selecția dosarelor
2. Proba scrisă
3. Interviu
Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afișează, cu mențiunea ’admis'
sau “respins”, la sediul Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina. dm str Voila nr 114.
la
avizierul
din
fața
secretariatului
și
pe
site-ul
oficial
al
spitalului www.spitalulvoila.ro în termen de 24 de ore de la expirarea termenului
prevăzut pentru depunerea dosarelor.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scnsă si
interviu candidați! nemulțumiți pot depune contestație, la secretariatul spitalului (de
unde vor fi preluate de către Comisia de Contestații) în termen de 24 de ore de la
data afișării rezultatului selecției dosarului, respectiv de la data afișării rezultatului
probei scrise și a interviului de selecție.
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face, prin afișare la sediu?
unității, precum și pe pagina de internet, www.spitalulvoila.ro, în termen de 24 de
ore de la soluționarea contestațiilor.
Rezultatele finale se afișează la sediul unității, precum și pe pagina de
internet, www.spitalulvoila.ro, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului
prevăzut pentru ultima probă.
Relații suplimentare se pot obține la sediul din Câmpina, Str. Voila. nr 114.
Tel: 0344/101117, interior 801/807.

Manager,
Dr. Minescu Irina

Șef Serviciu RUN,OS.,
Ec Toma Claudia

întocmit.
Serviciul RU NOS .
Ec Ene Daniela Adriana
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INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
(CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT)
Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal, SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA este un operator de date de natură personală.

Pentru înscrierea în concursul pentru ocuparea unui post vacant, un candidat furnizează prin dosarul de concurs
(depus în format fizic) următoarele categorii de date cu caracter personal: identitate (nume, prenume etc.),
identificare (CNP, serie și număr carte de identitate etc.), contact (adresă etc.), educație (studii, specializări etc.),
activitate profesională (loc de muncă, funcție etc.), informații privind starea de sănătate.
Datele transmise sunt utilizate de către comisia de concurs în vederea selecției dosarelor pe baza îndeplinirii
condițiilor de participare la concurs.
După finalizarea evaluării dosarelor, numele și prenumele (numărul de înregistrare al dosarului) și rezultatul
selecției de dosare (admis/ respins) al fiecărui candidat vor fi afișate la avizier sau postate pe site-ul web al
spitalului.
Rezultatele finale ale concursului sunt transmise Serviciului RUN.OS din cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila
Câmpioa.
Sunteți obligat(ă) să furnizați categoriile de date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menționate
anterior, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea înscrierii dosarului în concursul pentru
ocuparea unui post vacant.
Informațiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/ 2011 (actualizată) pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, OUG 1470/ 2011 pentru
aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului
contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar și Legii 53/ 2003 R - Codul muncii.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește unul
dintre următoarele criterii:
Prelucrare

Criteriu GDPR (Articolele 6 și 9)

Prelucrarea datele cu caracter personal din dosarul
de concurs

Art.6.(1 ).b, "demersuri la cererea persoanei vizate înainte
de încheierea unui contract" și Art.6(1)c, "prelucrarea este
necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi
revine operatorului"
Art.9.(2).b, "exercitarea unor drepturi specifice ale
operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării
forței de muncă și al securității sociale și protecției
sociale"
Art.6.(1).c, “prelucrarea este necesară în vederea
îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatoruluf
Art.6.(1).f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor
legitime urmărite de operator. în aceste prelucrări, este
evident interesul pentru transparența procesului de
evaluare atât al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina. cât
și al candidaților ce doresc să obțină un post vacant.

Prelucrarea informațiilor din categoriile speciale (de
exemplu,
informații
referitoare
la
starea
dumneavoastră de sănătate sau handicap)
Transmiterea anumitor informații către instituțiile
statului
Publicarea rezultatelor concursului

în măsura permisă de legislația privind protecția datelor, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale,
putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorități naționale, furnizori de servicii etc.
Informațiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm
că informațiile pe care le deținem sunt păstrate în locații sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul
permis doar personalului autorizat. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în
conformitate cu cerințele legale și cu reglementările Interne ale Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina.

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 aveți următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc,
rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat și de a vă adresa
instanței de judecată competente. Disponibilitatea drepturilor depinde de fiecare prelucrare.
Dacă aveți nemulțumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți
dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal http://www.dataprotection.ro.

Dacă doriți să faceți o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un
mod eficient, vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de e-mail dpo@spitalulvoila.ro.

