
SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Municipiul Câmpina, Strada Voila nr. 114, Județul Prahova 

TEL: 0344/101118; FAX: 0344/102034 
E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com Web:www.spitalulvoila.ro 

NR. /04.10.2021

- ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNUI POST 
VACANT DE MEDIC SPECIALIST ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ INTERNĂ DIN 

CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MEDICINĂ INTERNĂ AL SPITALULUI -

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în municipiul Câmpina, strada Voila 
nr.114, în temeiul art.32 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, anunță ocuparea prin transfer a 1 (unui) post de medic specialist 
în specialitatea medicină internă din cadrul Compartimentului de Medicină Internă al 
spitalului.

Cei interesați vor depune la serviciul R.U.N.O.S un dosar cuprinzând 
următoarele doucumente:

- cerere de transfer (se găsește la serv.RUNOS);
- copia actului de identitate;
- copia diplomei de studii;
- copia certificatului de medic specialist;
- adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de 

angajat și funcția pe care o ocupa în prezent precum și vechimea în muncă și 
specialitate.

- Curriculum Vitae.
Condiții specifice:

- diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
- examen medic specialist (certificat de medic specialist în specialitatea 

medicină internă)
Toate documentele în copie, vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea.
Termenul limită până la care se poate depune dosarul de transfer este 

12.10.2021, ora 14,00.
în situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va 

organiza un interviu de selecție, data, ora și locul susținerii acestuia, urmând a fi 
publicate pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina: www.spitalulvoila.ro și 
afișate la sediul instituției.

Tematica interviului de selecție este este cea stabilită pentru examenul de 
medic specialist în specialitatea medicină internă și poate fi găsită pe site-ul 
Ministerului Sănătății la rubrica “ TEMATICI ”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul din Câmpina, Str. Voila, nr. 114, 
Tel: 0344/101118, interior 801/807.

Șef Serviciu R.U.N.O.S.,

Manager,
Dr. Irina Minescu

întocmit - Serviciul R.U.N.O.S., 
Ec. Daniela Adriana Ene



SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Municipiul Câmpina, Strada Voila nr. 114, Județul Prahova 

TEL: 0344/101118; FAX: 0344/102034 
E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com Web:www.spitalulvoila.ro 

______________________________Nr. /___________________________  
APROBAT Manager,
Dr.Minescu Irina 

Semnătura.................................
Ștampila angajatorului.........................

APROBAT,
Conducătorul Instituției Publice de la care se face transferul

Semnătura..................................................................................
Ștampila......................................................................................

CERERE DE TRANSFER

Subsemnatul/(a) ________________________________________ ,
domiciliat(ă) în________________________ str. _________________ , nr.____ ,
bl.___ , sc.___ , ap.___ , județul______________ , având funcția de (denumire,
gradul, clasa, treapta de salarizare)
_________________________________________________________î n cad ru I 
(i nstituției)_________________________________ , co m pa rti mentu l/secția
____________________________ , având în vedere anunțul privind ocuparea 
unui post de_____________________________________ afișat pe pagina de
internet a instituției dumneavoastră, vă rog să aprobați transferul meu, la 
cerere, în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina, în cadrul

Anexez prezentei:
1. Diploma de studii sau echivalent;
2. Adeverință din care să rezulte vechimea în muncă și specialitate;
3. Alte documente din care să reiasă competențe și specializări specifice 
postului.

Data____________________

Nume și prenume_______________________
Semnătura



■mrvKMARE 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 R.U.N.O.S 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:

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.

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”

Prelucrarea informațiilor din categoriile speciale (de 
exemplu, informații referitoare la starea 
dumneavoastră de sănătate sau handicap)

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”

Transmiterea anumitor informații către instituțiile 
statului

Art.6.(1).c, “prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”

Publicarea rezultatelor concursului 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.

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.dataprotcction.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.


