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Telefon Emall 

Adresa 
SPITALUL 

JUDETE AN 
DE URGEN�A 
PIATRA NEAMT 

Bd. Tralan, nr. 1- 3 

Platra Neamt jud. Neam 

centrala: (033) 19 440o 

sedetarlot (033) 218 1278 

fax: (0233) 216 562 

sjuneamt@sjuneamt.ro 

Nr. 10067 din 14.03.2023 

ANUNT 

Avand in vedere: 

HGR nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind organizarea _i dezvoltarea carierei 

personalului contractual din sectorul bugetar plätit din fonduri publice; 

Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte 

profesionalea personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, 
Regulamentul privind organizarea _i dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul Spitalulu 

Judetean de Urgenta Piatra Neamt aprobat prin Decizia Managerului nr. 19/17.01.2023, 
Prevederile Codului Muncii; 

Adresa C.J. Neamt nr. 5059 din 21.02.2023, Referatul S.J.U. Piatra Neamt nr. 41427 din 03.11.2022, Hot. 

C.D. SJU Piatra Neamt nr. 2 din 13.02.2023 pentru aprobarea postului din prezentul anunt. 

Spitalul Judetcan de Urgenta Piatra Neamt organizeaza in data de 15.05.2023, ora 10°° concurs 

pentru ocuparea a 1 (un) post vacant de sef serviciu (S) - specialitatea stiinte juridice in cadrul Serv. 

Achizitii, Aprovizionare Transport. 

1. Conditiile generale de participare la concurs: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand 
Spatiului Economic European �i domiciliul în Romania, 

b) cunoa_te limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta minimä reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
indeplineste conditiile de studii si, dup� caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra 

autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, cu exceptia 
situatiei in care a intervenit reabilitarea 

h) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa 
functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea 
infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii 
unei profesii. 

2. Conditii specifice de participare la concurs 

studii superioare cu diplomá de licent� în specialitatea _tiin�e juridice; 
2 ani vechime în specialitate studiilor. 

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise, unei probe practice sia unui interviu. 

Calendarul desfasurarii coneursului: 

Dosarele de inscriere la concurs se depun la Comp. Resurse Umane al institutiei pana la data de 28.03.2023, 
ora 120. 

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiscaza pe site-ul Spitalului si la avizierul unitatii in termen 
de 2 (doua) zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs. 
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+sju SPITALUL Adresa Telefon Emall 

JUDETEAN 
DE URGEN�A 
PIATRA NEAMT 

centrala. (0223) Z19 440 

secretoriat (0233) 218 128 

fax (0233) Z16 S62 

Bd. Tralan, nr. 1- 3 
sjuneamt@sJuneamt.ro Platro Neamt, Jjud Neam 

Proba scrisa va avca loc in data de 15.05.2023, ora 10° la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra 
Neamt, Bld. Traian nr. 1-3 (modificarea orei si locatiei desfasuraril concursului se va afisa la avizierul unitatii si 
pe pagina de internet a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt). 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa a concursului numai candidati declarati admisi la etapa precedenta. 

Proba practica va avea loc in data de 18.05.2023, ora 10° 
Interviul va avea loc in data de 22.05.2023, ora 10*. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face in termen de maximum o zi lucratoare de 
la data finalizarii probei prin afisare la avizierul unitatii si pe pagina de intenet a Spitalului Judetean de Urgenta 
Piatra Neamt. 

Contestatile privind selectia dosarelor, rezultatului probei scrise, probei practice si a interviului, se pot 
depune in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, rezultatului probei 

scrise, probei practice si a interviului. 

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse privind selectia dosarelor, rezultatului probei scrise, 
probei practice si a interviului se face prin afisare la avizierul unitatii si pe pagina de internet Spitalului Judetean 
de Urgenta Piatra Neamt in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor 
pentru fiecare proba. 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului preväzut la Anexa nr.3; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen 
de valabilitate; 

c) copia cetificatului de nastere, casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

dup� caz; 
d) copiile documentelor care så ateste nivelul studiilor _i ale altor acte care atest� efectuarea unor 

specializäri, precum �i copile documentelor care atest� îndeplinirea condi�iilor specifice ale postului solicitate de 

autoritatea sau institutia public�; 

e) copia carmetu lui de muncä, a adeverin�ei si REVISAL eliberate de angajator pentru perioada lucrat�, 

care s� ateste vechimea în munc� _i în specialitatea studilor solicitate pentru ocuparea postului (conform 

modelului orientativ prevazut la Anexa nr. 4); 

) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-I faca 

incompatibil cu functia pentru care candideaza sau, dup� caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverint� medicalá care sä ateste starea de sän�tate corespunzätoare, eliberat� de cätre medicul de 

familie al candidatului sau de cätre unitä�ile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulärii concursului; 

b) certificatul de integritate comportamental� din care s� reias� c� nu s-au comis infrac�iuni preväzute la 

art. I alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul na�ional automatizat cu privire la persoanele care au 

comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum _i pentru completarea 

Legii nr. 76/2008 privind organizarea �i functionarea Sistemului Na�ional de Date Genetice Judiciare, cu 

modific�rile ulterioare, pentru candida�ii inscri_i pentru posturile din cadrul sistemului de învä�ámânt, sänätate 

sau protec�ie social�, precum �i orice entitate public� sau privat� a c�rei activitate presupune contactul direct cu 

copii, persoane în vârstä, persoane cu dizabilit��i sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune 
examinarea fizic� sau evaluarca psihologic� a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun European. 
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+sju SPITAL 
UDETEAN 
DE URGEN�A 
PIATRA NEAMT 

Adresa Telefon Emal 

Bd. Tralan, nr. 1- 3 
centrada:(O33) 219 440 

secetarlot: (0233) 218 128 

fax: (0233) 216 562 Platra Nearmt, Jud. Neam 
sJunean@s/uneamt.ro 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitateea 

acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatati. 
In cazul documentului prevazut la lit. ) candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la 

inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pan� la data desfasurarii primei probe a concursului. 

Actele prevazute la lit. b), c), d), e) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii 

copiilor cu acestea. 
Candidatii vor fi declarati admisi in functie de punctajul final (media aritmetica a punctajelor obtinute 

la proba serisa, proba practica si interviu). 
Prezentarea la post se face in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor 

concursului. 

Perioada de proba este de 90 de zile calendaristice de la data incheierii contractului individual de munca, 

conform prevederilor art. 31 din Codul Munci. 

Alaturat anexam tematica, bibliografia pentru concurs, fisa postului, Anexa nr.3 si Anexa nr. 4. 

Informatii suplimentare se pot obtine la Comp. Resurse Umane, Bdul Traian nr. 1-3, tel. 0233.219440 int. 

393 si pe web-site-ul unitatii www.sjuneamt.ro 

Manager, 
Ec. Filimon Alexandru 

Director Medical cu atributii, 
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Director Financiar Contabil, 
Ec. Murariu Elena Directorinaiela As. Scurtu Mihaiela 

Intocmit, 
Ec. Joa Elena Cristina 
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Spitalul Judlotean dle Urgenta Piatra Neamt Piatra Neamt, Bd. Traian nr.l-3, 

Tel-0233219440-centralä-0233214039.secretariat-Fax-0233216562 
c-mail: sjunecamtasjuneamt, ro 

Operator prelucrare date cu carncter personal nr. 24087 

BIBLIOGRAFIE 
Pentru concursul organizat în vederea ocup�rii postului vacant 

de Sef Serviciu Achizitii, Aprovizionare, Transport 
Specialitatea ^tiin�e Juridice 

Legea 95/2006,. privind reforma in domeniul sanatatii. Titlul VIl - Spitale republicata. cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea 98/2016 privind achizitiile publice. cu modificarile si completarile ulterioare. 
3 Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice. cu modificarile si completarile ulterioare: 
Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 
achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de cesiune de lucrari si 
concesiunea de servicii. precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 
Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare:: 

5 Ordonanta de urgenta nr.98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire 
a contractelor/acordurilor - cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor - cadru 
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de lucrari si concesiune cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

6. Legca nr. 544/2001 privind liberul acces la informatile de interes public, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
Ordinul 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale programului 
anual al achizitiilor publice si progranmului anual al achizitiilor sectoriale. cu moditicarile si 

completarile ulterioare: 
8 Ordinul comun nr.1082/731/2016 al Ministerului Sanatatii si al presedintelui ANAP pentru 

aprobarea modelului de documentatie de atribuire privind achizitiile de produse biocide, 
modificat prin Ordinul 1071/16413/2017. 

MANAGER, 
EC. FILIMON ALEXANDRRU 

Avizat O Juridie 
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APROBAT 

Manager 

FI^A POSTULUI 
OCUPATIA : SEF SERVICIU 

COD COR:121901 

TITULAR POST 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: SEF SERVICIU (S) - specialitatea stiinte 

juridice 

LOC MUNC�: SERVICIUL ACHIZITII APROVIZIONARE TRANSPORT 

GRADUL PROFESIONAL : IA 

NIVELUL POSTULUI : de conducere 

Aprobat 
Functia/Nume 

Manager 

Data Elaborat Verificat 

Funcia/Nume Semnätura | Functia/Nume 
Manager 

Ec. Alexandru 

Semn�tura Semn�tura 

Manager 
Ec. Alexandru 06.03.2023 Ec. Alexandru 

Filimon Filimon Filimon 
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A. Informa�i generale privind postul 

1. Nivelul postului *): Conducere 

2. Denunmirca postului: SEF SERVICIU (S) -

3. Gradul Profesional: CONSILIER JURIDICI A 

4. Scopul principal al postului: desfasurarea activitatilor specifice din fisa postului 

S. Program de lucru: activitate curentä in cadrul serv. conform programului de lucru stabilit in 

conformitate cu prevederile legale în vigoare: (8 ore/zi ) 

B.Conditii specifice pentru ocuparea postului 

1. Studii de specialitate **): JURIDICE 

2. Perfec�ion�ri (specializäri): -

3. Cuno_tinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): -

4. Limbi sträine (necesitate _i nivel) cunoscute: -

5. Abilita�i, calit��i _i aptitudini necesare: 

6. Cerinte specilice ***): - 2 ani vechime în specialitate 

7. Competent� managerialà ****) (cuno_tinte de management. calitä�i _i aptitudini 
manageriale): -

C. Atribu�ile postului: 

-Raspunde si coordoncaza activitatea de pregatire si organizare a procedurilor de achizitie publica: 
-Raspunde si asigura activitatea de informare si de publicare privind pregalirea si organizarea 

procedurilor de achizitie publica, obiectul acestora, termenele precum si alte informatii 
-Solicita centralizeaza si analizeaza necesarul de achizitii prevazute in BVC 
-Vizeazá notcle justilicative, documentatiile de atribuire, in vederea demararii procedurilor de 

achizitie, supunandu-le spre aprobare conducerii unitatii. 
-Asigura si raspunde de intocmirea documentatiei de atribuire cu priv ire la organizarea 
procedurilor de achizitie si pune la dispozitia solicitantilor, datele releritoare la acestea. cu 
respectarea legislatiei in vigoare; 
-Solicita utilizatorilor finali sau compartimentelor de resort: Farnmacia / Sectii. specificatiile tehnice 
pentru produsele ce lac obiectul procedurilor de achizitie, in vederca intcmirii 
-CAIETULUI DE SARCINI; Specilicatiile tehnice vor fi utilizale numai daca prezinta semnaturile 
celor care le-au intocmit. 

-Raspunde de publicarea in SEAP a invitatiilor de participare. a anunturilor de intentie. de 
participare. de atribuire a contractelor de achizitie publica, eu respeetarea legislatiei in vigoare. 
precum si notilicarile catre ANRMAP. 
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-Raspunde si ia masuri in vederea respectarii principiilor de achizitie publica, conform legislatiei in 

Vigoare. 
-Raspunde de intocmirea si transmiterca in timp util. la solicitarile operatorilor economici a 
raspunsurilor la clarificari, completari si modificari refcritoare la procedurile de achizitie cu 

respectarea legislatiei in vigoare. 
-Face parte de comisiile de evaluare a ofertelor depuse pentru procedurile de achizitie, in baza 

Deciziilor emise. 
-Solicita si analizeaza ofertele financiare si tehnice, in vederea intocmirii Notei Justificative de 
achizitie directa, cu respectarea pragurilor valorice prevazute de legislatia in vigoare: 
-Participa la intocmirea in tinmp util a Proiectului Plan Achizitii anual, solicitand sectiilor si 

compartimentelor de resort, necesarul de materiale, produse, servicii. 
-Participa la definitivarea Planului Anual de Achizitii conform BVC alocat pe total si articole de 

cheltuieli. 
-Propune conducerii unitatii spre aprobare Proiectul Planului de Achizitii si apoi Planul de 
Achizitie incadrat in BVC, conform legislatiei in vigoare. 
-Respecta legislatia in vigoare in domeniul achizitiilor publice si a finantelor publice. 
-Colaboreaza cu alte servicii si compartimente in rezolvarea problemelor legate de procedurile de 

achizitii. pentru grupele de care raspunde. 
-Tine evidenta contractelor incheiate, pentru grupele de materiale de care raspunde, respectiv a 
dosarelor de achizitie finalizate, si publica anunturile de atribuire pentru grupele de materiale de 
care raspunde. 
-Raspunde si ia masuri pentru nedepasirea sumelor alocate prin BVC si alte surse de finantare prin 
contractele incheiate in urma procedurilor de achizitie. 
-Raspunde de activitatea de pregatire, organizare si atribuire a contractelor de achizitie publica 
pentru grupele de care raspunde, indiferent de sursa de tinantare venituri proprii, programe 
nationale, etc. 
-Raspunde de intocmirea si arhivarea dosarelor de achizitie publica de pastrarea confidentialitatii si 
securitatii acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare. 
-Efectueaza raportari statistice in cadrul serviciului, pentru grupele de materiale de care raspunde. 
-Respecta prevederile legale in vigoare cu privire la pastrarea confidentialitatii asupra datelor. 
informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului. 
-Primeste si analizeaza documentele de intrare marfa de la gestionari. 
-Verifica si consemneaza sub semnatura , acordand viza ,. Certific necesitatea, realitatea. 
legalitatea si regularitatea operatiunilor" si viza .. Bun de plata" pe documentele privind 
operatiunile derulate in cadrul serviciului. 
-Vizeaza Foile de parcurs pentru personalul cu atributii specitice, aflat in subordine. 
-Colaboreaza cu serviciile, sectiile si compartimentele unitatii.pentru realizarea atributiilor sale. 
-Indeplineste sarcinile de servici privind accesarea de fonduri curopene pentru consolidarea 
capacitatii sistemului medical public de gestionare a situatiei de urgenta cauzata de criza COVID 
19, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, axa prioritara nr.9, Protejarca 
sanatatii populatici in contextul pandemiei cauzate de COVID 19, obiectivul specilie Cresterea 
capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID I19 
-Indeplineste si alte atributii stabilite de seful ierarhic superior sau de conducerea unitatii. 

Atributii generale: R�spunde disciplinar, contraventional _i penal pentru nerespectarea 
normelor legale în vigoare. 

D. Atribu�i _i r�spunderi privind seeuritatea _i sänätatea în munc�: 
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In calitate de lucrälor, trebuic s� v� desf�_ura�i activitatea în conformitate cu preg�tirea �i 

instruirea pe care o aveti precum _i cu instrue�iunile primite din partea angajatorului, astfel 
incât så nu expune�i la pericol de accidentare sau îmboln�vire profesional� atât propria 
persoan�, cât _i alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile dunneavoastr� 

in timpul procesului de munca; 
Utilizaji corect ma_inile, aparalura, ustensilele, uneltele, substantele periculoase, 
echipamentele de transport _i alte mijloace de lucru; 
Este interzis s� proceda�i la scoaterea din func�iune, modificarea, schimbarea sau 

înläturarea arbitrar� a dispozitivelor de securitate proprii. in special ale ma_inilor. 
aparaturii, uneltelor, instala�iilor tehnice _i clädirilor, _i sunte�i obliga�i så utiliza�i corect 

aceste dispozitive; 
Comunicaji imediat angajatorului _i personalului cu functii de conducere, ierarhic superior, 
orice situa�ie de muncã despre care ave�i motive întemeiate sä o considera�i un pericol 
pentru securitatea _i sän�tatea luer�torilor. precum _i orice deficien�� a sistemelor de 

protectie; 
Aduceti la cuno_tint� conduc�torului locului de munc� în cel mai scurt timp posibil 
accidentele de munc� suferite de persoana proprie sau de alti lucr�tori �i respecta�i 
interdictiile privind modificarea st�rii de fapt rezultat� din producerea accidentului; 
Coopera�i cu angajatorul, atât timp cât este necesar, pentru a face posibil� realizarea 

oric�ror m�suri sau cerinje dispuse de câtre inspectorii de munc� _i inspectorii sanitari, 

pentru protec�ia sän�tä�ii _i securit��ii lucrâtorilor; 
Cooperati atât timp cât este necesar cu angajatorul, pentru a-i permite s� se asigure c� 

mediul de munc� �i condi�iile de lucru sunt sigure _i f�rä riscuri pentru securitate _i 
sän�tate: 

Aveti obliga�ia sä vä însu_i�i _i s� respecta�i prevederile legislaiei din domeniul securit��ii 
_i sänäta�i în munc� _i m�surile de aplicare a acestora; 
Aveti obliga�ia sã v� prezenta�i la serviciu în condi�ii de aptitudine pentru dest�_urarea 
sarcinilor de munc� _i s� nu consuma�i sau sä introduce�i alcool în unitate în timpul 
programului de lucru: 
Respectati programul examinarilor medicale periodice obligatorii impus de medicul de 
medicina muncii _i indica�iile acestuia; 
Respectaji dispozi�iile privind comportamentul in zonele cu risc ridicat _i specific: 
Opriti lucrul la constatarea unor defectiuni în func�ionarea sistemelor _i dispozitivelor de 
protectie. a aparaturii de m�surá _i control, precum �i a instala�iilor de captare, re�inere _i 
neutralizarea substan�elor nocive degajate în desfá_urarea proceselor de munc� _i raportai 
pe linie ierarhic�: 
Opriti lucrul la constatarca unor defectiuni in functionarea echipamentelor de munc� �i 
raporta�i pe linie ierarhic�. 

2.Atributii _i r�spunderi privind Legea NIS (Legea nr.362/2018 privind asigurarea 
unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor �i sistemelor informatice, eu 
modificarile _i completärile ulterioare): 

Intelegerea necesitayii controalelor de securitate a inlormatilor pentru a proteja 
confidentialitatea, integritatea �i disponibilitatea informa�iilor îneredinfate 
Protejarea informajilor si resurselor impotriva utilizärii sau divulg�rii neautorizate: 
Protcjarea datelor personale. private, sensibile de utilizarea sau divulgarea neautorizat�: 
Respectarea Politicii de utilizare acceptabil� a resurselor intormatice: 
Raportarea incidentelor sau punctelor slabe de seeuritate a informatiilor c�tre _eful ierarhic 
dircct _i câtre Responsabilul NIS desemnat 
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E. Atribu�i generale: 

-Räspunde disciplinar, contraven�ional _i penal pentru nerespectarea normelor legale în 

vigoare. 

F.Limite de competen��: 
- Sarcinile, responsabilitä�ile _i drepturile nefiind limitative. fi_a postului se va completa ori de 

câte ori este nevoie în functie de reglementärile care apar în legisla�ie. 

G.Sfera rela�ional� a titularului postului: 

1. Sfera rela�ional� internä: 

a) Rcla�ii ierarhice: 

subordonat fa�� de:manager 

superior pentru: 
b) Relatii func�ionale: 
c) Relai de control: 
d) Relatii de reprezentare: 

2. Sfera rela�ional� extern�ä: 
a) cu autorit��i _i institu�ii publice: 
b) cu organiza�ii interna�ionale: 

c)cu persoane juridice private: 
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toarea sarcinilor de serviciu 

raspunde disciplinar, contraventional sau penal, dup� caz. 

Fisa postului este valabila pe întreaga perioadä de desf�yurare a conractului de munc� 
pulánd fi reinnoit� in cazul apari�iei unor noi reglementäri legale sauu ori de cate ori este 
necesar. 

H.Intocmit de: 
1. Numele _i prenumele: FILIMON ALEXANDRU 

2. Funcia de conducere: manager 
3. Semn�tura 
4. Data întocmirii 

I.Luat la cuno_tinj� _i primit un exemplar de e�tre ocupantul postului 

1. Numele �i prenumele: 
2. Semn�tura 

3. Data 

J.Contrasemneaz�: 
1. Numele _i prenumele: 
2. Functia 
3. Semn�tura 
4. Data 



ANEXA NR. 3 

FORMULAR DE INSCRIERE 

Autoritatea sau institu�ia public�: Spitalul Jude�ean de Urgen�� Piatra Neamt 

Functia solicitat�: 
Data organiz�rii concursului, proba seris� / proba practic� / interviu, dupå caz: 

Numele _i prenumele candidatului: 

Datele de contact ale candidatului (Se utilizeaz� pentru comunicarea cu privire la concurs.): 

Adresa: 

Email 

Telefon: 
Persoane de contact pentru recomand�ri: 

Numele _i prenumele Institu�ia Functia Num�rul de telefon 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate. 

Mentionez c� am luat cuno_tint� de condi�iile de desf�_urare a concursului. 

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 �i 11 _i art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European 

prive_te prelucrarea datelor cu caracter personal _i privind libera circula�ie a acestor date _i de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), in ceea ce prive_te consimtämántul cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar urm�toarele: 

al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

Imi exprim consimt�mântul 

Nu îmi exprim consim�ämântul 

cu privire la transmiterea informa�iilor �i documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii 
atribu�iilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de solu�ionare a contesta�iilor _i ale secretarului, 

în format electronic. 

Declar pe propria r�spundere c� în perioada lucrat� nu mi S-a aplicat nicio sanc�iune disciplinar/mi s-a 

aplicat sanc�iunea disciplinar� .. .***** * .************* ******"" 

Declar pe propria räspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declara�ii, 

cã datele furnizate în acest formular sunt adev�rate. 

Data Semn�tura: 



ANEXA NR. 4 

Denumirea angajatorului 

Datele de identil+care alc angajatorului (adres� complet�, CUI) 

Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

Nr. de înregistrare 

Data înregistr�rii 

ADEVERIN�� 
Prin prezenta se atest� faptul c� dl/dna . posesor/posesoare al/a B.IL/C.I. .... Seria . nr. 

a 1os/este angajatul/angajata .... ., îin baza actului administrativ de numire 

. .contractului individual de munc�, cu normå intreag�/cu timp partial de . ore/zi, încheiat pe 
durat� nedeterminat�/deteminat�, respectiv . nregistrat iîn registrul generail de eviden�� a salaria�ilor cu nr. 

.. , în func�ia/meseria/ocupa�ia de^1) .. ********** ******* ****. 

Pentru exercitarea atribu�iilor stabilite in fi_a postului aferent� contractului individual de munc� / 

in actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel^2). **** ****************'***" 

specialitatea.. 
Pe durata execut�rii contractului individual de munc�/raporturilor de serviciu, dl / dna 

a dobándit: 

- vechime în munc�: ... . ani. uni.. Z1le; 

- vechime în specialitatea studiilor: ... 
******* aill.. lunl ........ ZIle. 

Pe durata execut�rii contractului individual de muncã/raporturilor de serviciu au intervenit 
urmatoarele muta�i (modificarea, suspcndarea, încetarea contractului individual de munc�/raporturilor de 

serviciu): 

_i data 

actului pe baza 
c�ruia se face 

Nr. 

Nr. Mutatia intervenit� Anul/luna /ziua Meseria/Func�ia/Ocupa�ia 
Crt. inscrierea 

zile de concediu In perioada lucrat� a avut ... zile de absen�e nemotivate _i .... 

f�r� plat�. 
nu i s-a aplicat nicio sanc�iune In perioada lucrat�, dlui/dnei .. 

disciplinar�/i s-a aplicat sanc�iunea disciplinar�. ************'** ****"***** 

Cunoscand normele penale incidente în materia falsului în declaratii, certific�m c� datele 

cuprinse în prezenta adeverinj� sunt reale, exacte _i complete. 

Data Numele si prenumele reprezentantului legal al angajatorului 3) 

*********************************** 

****** 

Semn�tura reprezentantului legal al angajatorului 

Stampila angajatorului 

DPrin raportare a Clasilicarea Ocupatiilor din Ronmania si la actele normative care stabilese functii. 

2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior de scurta durata/superior). 
3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintà 

angujatorul in rela�iile cu ter�ií. 


