
                 
 

                                                                                                                                                                                                                 

                    
 

ANUNȚ 

In atenția persoanelor interesate de ocuparea fără concurs a unui post vacant/temporar 

vacant, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul 

României 

 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor intereste de ocuparea fără concurs a unui post 

vacant/temporar vacant, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe 

teritoriul României și în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  

Spitalul Județean de Urgență Zalău face următoarele precizări: 

1. Intenția de a angaja personal în temeiul articolulului 27 alin. (l) din Legea nr. 55/2020 

se face publică prin postarea unui anunț pe site-ul spitalului și la sediul acestuia; 

2. Posturile vacante sau temporar vacante din structura spitalului pot fi ocupate de 

persoane care îndeplinesc condițiile generale și condițiile specifice prevăzute în fișa 

postului și actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de 

personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacantp, și criteriile prevăzute din 

statutele profesionale specifice. Condițiile generale și specifice se regăsesc în anuntul 

publicat; 

3. Angajarea fără concurs, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă 

pe teritoriul României se face în urma unui proces de selecție; 

4. Pentru a participa la procesul de selecție candidații depun un dosar cu documentele 

specificate în anunt; 

5. Dosarul se depune la registratura spitalului, respectând termenele și condițiile 

specificate în calendarul de selecție, cuprins în anunț; 

6. Dosarele depuse înainte sau după încheierea termenelor specificate în calendarul de 

selecție din anunț nu vor fi luate în considerare în procesul de selecție; 

7. Dosarele depuse de candidați sunt evaluate de o comisie de selecție care verifică 

îndeplinirea condițiilor generale și specifice. Dosarele care nu îndeplinesc cerințele vor 

fi declarate respinse; 

8. În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, acestea vor fi 

evaluate și punctate conform criteriilor de evaluare stabilite.  Dacă după selecția 

dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba interviu și/sau proba 

practică; 

9. Contractul individual de muncă se încheie pe durată determinată și încetează de drept 

în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art. 27 

din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. 
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