
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE ”ANA ASLAN” 
Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1 

Tel: 031.805 93 01 - 05 | Fax. 021.223 14 80  
E-mail: geriatrie@ana-aslan.ro; runos@ana-aslan.ro 

http://www.ana-aslan.ro  
Afisat in data 09.02.2022                          Aprobat, 
                       MANAGER  
                   
 

 

ANUNȚ 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea 
Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul 
Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului 
Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul 
instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, 

INSTITUTUL NATIONAL DE GERIATRIE SI GERONTOLGIE „ANA ASLAN”  

demarează procedura de angajare personal contractual, fără concurs, pe perioadă determinată ce nu 
poate depăși 30 zile de la data încetarii stării de alertă, după cum urmează: 
- 1 post farmacist cu drept de libera practica (S)– Farmacie Sediul central 
- 1 post munctor calificat tr. III telefonist (G)– Centrala telefonica Sediul Otopeni   
Condiții generale de participare: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței 
medicale eliberata de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;  
f) îndeplineşte condiţiile de studii, vechime în specialitate sau alte condiții prevăzute de lege pentru 
ocuparea postului; 
h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 
autorităţii,de serviciu sau în legatura cu serviciul,care împiedică înfaptuirea 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; 
Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor : 
post farmacist (S)– Farmacie Sediul central 

1. Diploma de licenta in specialitatea postului 
2. Autorizatie de libera practica  
3. Nu se solicita vechime in specialitate 

post munctor calificat tr. III telefonist (G) 
1. calificare în specialitatea postului 
2.  studii generale,  
3. vechime în meserie minim 3 ani   

 
Candidatii vor transmite dosarele electronic, prin e-mail, scanate, în volum complet(format pdf), 
pe adresa runos@ana-aslan.ro,  în perioada 10.02.2022-11.02.2022 , între orele 8.00-13.00 si vor 
conține următoarele documente 

a) cererea de înscriere adresata conducerii instituției în care se menţionează postul pentru care 
doreşte să concureze, anexa 1 la prezentul anunț; 

 



 
 

b) declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform 
prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa 3 la prezentul anunț; 

c) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, 
după caz; 

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului;    

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

f) adeverința 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); 

g) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-
l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr.2 la prezentul anunț; 

h) adeverinta de integritate comportamentala eliberata conform art.23 din Lege nr. 118/2019; 
i) curriculum vitae, model comun European 
j) declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al 

acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) - anexa nr. 4 la 
prezentul anunț 

Rezultatul selecției dosarelor depuse de candidați se va afișa pe pagina de internet a institutiei 
www.ana-aslan.ro, în data de 14.02.2022, cu specificatia datei de organizare a probei de interviu, 
în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați după  selecția dosarelor. 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE  
 Documentele dosarului de recrutare vor fi transmise în ordinea menționată în anunț . 
 Depunerea corectă și completă a documentației revine candidatului și nu secretarului comisiei de 

selecție, care confirmă doar recepționarea e-mail-ului; 
 Documentele solicitate în anuț la lit. c,d,e care presupun certificarea pentru conformitate cu 

originalul, vor fi prezentate în original, doar de către candidatul declarat“ADMIS”, pentru a fi 
semnate de către secretarul comisiei de selecție, la data prezentării  la sediul instituției pentru 
încheierea contractului individual de muncă. Restul documentelor solicitate în anunț vor fi 
depuse în original. 

Relatii suplimentare la sediul Institutului National de Geriatrie si Gerontologie,,Ana Aslan”- telefon  
031.805 93 01 – 05, int.123  Serviciul R.U.N.O.S.  

 

 

                            SEF SERVICIU R.U.N.O.S.  
                                 
 
 
 

 



 
Anexa nr.1 

 

 

CERERE 
pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal 

contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 

 

   

    Subsemnatul (a)________________________________________________________ cu domiciliul 
în localitatea________________________________ str._____________________________________ 
nr._____bl.________ap._____, judeţul_____________, telefon______________, mobil____________, 
posesor/posesoare al/a C.I./seria______nr.____________, eliberată de_________________ la data de 
___________, vă rog să îmi aprobaţi depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, 
conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, pe postul de ____________________________________________________ 

din cadrul Compartimentului____________________________________________________________ 

    Dosarul de înscriere la selecţie conţine următoarele documente:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Data                                                    Semnătura 
___________         ________________  
 

   



 
  

 Anexa nr.2 

 

 

 

DECLARAŢIE*) 

 pe propria răspundere privind antecedentele penale 

 
 
 
 
 
 
 
Subsemnatul(a),_____________________________________________________posesor/posesoare al/a 

C.I. seria ____ nr___________ eliberată de ____________________________ la data de ___________, 

domiciliat/ă în _______________________________________________________________________ 

cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria 

răspundere, că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de 

urmărire penală.  

 

 
 
 
 
 
Data                                                    Semnătura 

___________         ________________   

 

 

 

 

*Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare 

    

 

 

 



 

 

Anexa nr.3 

 

 

DECLARAȚIE 

 

 

Subsemnatul(a)__________________________________________________________________ declar 

că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter 

personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru 

prelucrarea datelor prevăzute în prezenta cerere de înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs 

pe perioadă determinată, în baza art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru cei 

declarați admiși, pe toată durata angajării. 

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la concurs. 

 

□ DA, sunt de acord‚                                       

□ NU, sunt de acord 

 

 

Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele la selecţia dosarelor, publicată pe 

internet, la adresa http://www.ana-aslan.ro . 

 

Data           Semnătura, 

______________                                                                            ___________________________                                               

     

    

 

 

 



Anexa Nr. 4  
 
   

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
   

    
Subsemnatul/Subsemnata_______________________________________________________________
(numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare), cetăţean 
român, fiul/fiica lui______________________________________ (numele şi prenumele tatălui) şi al/a 
________________________________(numele şi prenumele mamei), născut/născută la ________(ziua, 
luna, anul) în_______________________(locul naşterii: localitatea/ judeţul), domiciliat/domiciliată în 
___________________________________________________________________________________ 
(domiciliul din actul de identitate), legitimat/legitimată cu_____________________________________ 
(felul, seria şi numărul actului de identitate), cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire 
la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, declar prin prezenta, pe 
propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 
2 lit. a) -c) din ordonanţa de urgenţă anterior menţionată. 
 
   

 
   

 
. . . . . . . . . . 

(data) 
. . . . . . . . . . 
(semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


