
sju Adresa Telefon Emall SPITALUL 
JUDETGAN 
DE UROEN�A 
PIATRA NEÀM 
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Nr. 10072 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 
profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar 

Regulamentul privind organizarea _i dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul Spitalului 
Judetean de Urgenta Piatra Neamt aprobat prin Decizia Managerului nr. 19/17.01.2023; 

Prevederile Codului Muncii; 

Adresa C.J. Neamt nr. 5029 din 21.02.2023, Referatul S.J.U. Piatra Neamt nr. 5030 din 07.02.2023, Hot. 
C.D. SJU Piatra Neamt nr. 2 din 13.02.2023 pentru aprobarea postului din prezentul anunt. 

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt organizeaza in data de 06.04.2023, ora 1200 concurs pentru 
ocuparea a 1 (un) post vacant de ^ef Serviciu (S) - specialitatea _tiin�e inginere_ti, în cadrul Serviciului 

Intern de Prevenire �i Protectic, Securitatea Munci, PSI, Protec�ie Civil� _i Situa�ii de Urgen��. 

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 in Romania; 

b) cunoa_te limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta minim� 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, dupà caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 
postului scos la concurs; 

8) 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 diplom� de licent� în specialitatca _tiinje inginere_ti; 
2 ani vechime în specialitate studiilor. 

Concursul va consta in sustinerea unei probe serise, unei probe practice sia unui interviu. 
Calendarul desfasurarii concursului: 

ora 12 
Dosarele de inscriere la concurs se depun la Comp. Resurse Umane al institutici pana la data de 28.03.2023, 

Rezulhatul selectarii dosurelor de inscriere se afiseaza 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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Adresa Telefon 

SPITALUL 

JUDETEAN 
DE URGEN�A 
PIATRA NEAMT 

Bd Tralan, nr, 1-3 

Platra Neomt jud. Neamt 

centrala (033) Z19 44o 

secretariat (0233) 218 123 

fax: (0233) 216 562 

sjuneant@juneamtro 

Proba scrisa va avea loc in data de 06.04.2023, ora 120 la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra 

Neamt, Bld. Traian nr. 1-3 (modificarea orei si locatiei desfasurarii 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 candidatii declarati admisi la etapa precedenta. 

Proba practica va avea loc in data de 11.04.2023, ora 1200 

Interviul va avea loc in data de 13.04.2023, ora 1200. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face in termen de maximum o zi lucratoare de 

finalizarii probei prin afisare la avizierul unitatii si pe pagina de internet a Spitalului Judetean de Urgenta la dat 

Piatra Neamt. 

Contestatiile privind selectia dosarelor, rezutatului 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 prev�zut 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 certificatului de nastere, casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

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

specializ�ri, precum _i copiile documentelor care atest� îndeplinirea condi�iilor specifice ale postului solicitate de 

autoritatea sau institu�ia public�; 

e) copia cametului de munc�, a adeverintei si REVISAL eliberate de angajator pentru perioada lucrat�, 

care sã ateste vechimea în munc� _i în specialitatea studiilor 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-1 faca 

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

g) adeverin�ã medical� care s� ateste starea de sän�tate corespunz�toare, eliberat� de c�tre medicul de 

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

h) certificatul de integritate comportamentalä� din care s� reias� c� nu s-au comis infrac�iuni prev�zute 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 nminorilor, 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 înscri_i pentru posturile din cadrul sistemului de înv��ämânt, sän�tate 
sau protectie social�, precum �i orice entitate public� sau privat� a c�rei activitate presupune contactul direct cu 

copii, persoane în vârst�, persoane cu dizabilit��i sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune 

Cxaminarea fîzic� sau evaluarea psihologic� a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun European. 
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JUDETEAN 
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sjuneant@sjuneamtro 

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

acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

In cazul documentului prevazut la lit. f) 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 panä 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 scrisa, 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 n.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 aributii, 
Dr. Chirita Maria DETE . Nutrie si 

bolice 
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Director Financiar Contabil, 
Ec. Murait Elena 

Director Ingrijiri, 
As. Scurtu Mihaiela, 

Intocmit, 
Ec. Joa Elena Cristina 
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BIBLIOGRAFIE 
Pentru concursul organizat în vederca ocup�rii postului vacant 

de sef serviciu (S) - specialitatea stiinte ingineresti in cadrul 
Serviciului Intern de Prevenire si Protectic, Securitatea Muncii, PSI, 

Protectie Civila si Situatii de Urgenta 

proba scrisa, practica si interviu 

1. Legca nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modilicarile si completarile ulterioare; 
2. Hotararea de Guvern nr.1425/2006, pentru aprobarea Normelor metoclologice de apltare a 

prevederilor Legii securitaii si sanatalii in munca nr.319 din 2006, cu modificarile si conplctarile ulterioare; 

3. Hoturarea de Guvern nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarca in munca de càtre lucratori a echipamentelor de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, 
4. Hotararea de Guveru nr 971/2006 privind cerintelc minime pentru semnalizarea de securitate si'sau 

de sanatale la locul de munca, 
5. Hotararca de Guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru lucul de 

inuna, 
6. Hotararca de Guvern nr.1048/2006 privind cerinucle minime de securitdle si sanatate pertr 

uulzarea de catre lucratori a cchipamenielor individuale de protectice la locul de nunca, REPLBLICATA; 
7. Holararca de Guvern nr. 1092/16.08.2006 privind protectia lueratorilor impouriva riscurilor legate de 

expunerca la agenti biologici in munca, cu modificavile si completarile ulterioare. 
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APROBAT 
N Manager 

FI^A POSTULUI 
OCUPATIA : SEF SERVICIU 

COD COR:121901 

TTULAR POST: 

FUNCIAPOSTUL/SPECIALTATEA: SEF SERVICIU (S) specialicatea stinte 

inginercsti 

LOC MUNC�: SERVICIUL. INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE, 
SECURITATEA MUNCH, PSI 

GRABUL PROFESIONAL : Superioare 

NIVEUL POSTULUI: dc conducere 

Jaborat 
Funcia/Nume 

Manager 
e Alcxandru 

Verificat 
Seunalura Funefiu/Nune 

Manager 

Aprobar 
Semnätu FunetiaNume 

Manaye 
lc. Alexetu:u 

Semuiura 

lic. Alexandru 
Filion Filimon inon 
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A. Informatii gencrale privind postul 

. Nivelul postului *) Conducere 

2. Denumirca postului SEF SERVICIU (S) -

3. Gradul Profesional: SEF SERVICIU 

4. Scopul principal al postului: 

5. Program de lucru: activitate curent� in cadrul serv. conform proyramulu1 de lucru stabil1t in 

conformitate cu prevcderile legale în vigoare: (8 ore/zi 

B.Conditii specifice pentru ocuparea postului 

. StudiI de specialitate**): STIINTE INGINERESTI 

2. Perfeetionàri (spccializäri) -

3. Cuno_tinte de operare/programare pe caleulator (nccesitate �i nive) -

4. 1mbi str�ne (necesitate �i nivel) cunoscute: 

5. Abiltän, calitàti �i aptitudni necesare-

. Ccrinte specifice ***): 2 ani vechime în specialitate 

7. Competent� nanagerial� ****) (cuno_tinte de management, calitiu �i aputudiun iman.genid). 

CAtributile postului: 

IApar� dreptunle �i nteresele legtimc ale Spualulur Judetean de Urenja Piatra Neun., 

2.Colaburcas cu angajatorul perMru mbunataturea cOnditulor de seeurntue _1 sanatuate in munea 

Ajuta salariatun sa constientizeze necesiatea aplicaru masur1lor de securitate si s.initate n munea 

Adut la cunuunta angajatenuluu sau vomtetulur de seeurnate �i sindtute in munca propunenle 

salanatulko1 retentoe }a unbunataunva conditulor de munca 

resle nealiearva nasurii úin piat. de puVCniy protect, 

i abeasa prOpramul temata de insluir i slurntor, 

Aigura 1nfomalva yi usiured ndlanauii cu prIVE ta securitattst sinlat ii inunc, prce, 

1n:ta:le necesar in cest top 
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8. Intocmeste evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplinientarc si/sau 

tutorizarca exercitarn lor; 

9. Colaborcaza cu ccntrul medical privind asigurarea serviciilor medicale de medicina muncii conform 

contractului de prestari servicii închciat în vederca supravegherii starii de sán�tate a salariatilor; 

10. Intocmestc specificatiile de natura tehnica din caictele de sarcini/spccificatiile tchnicc nccesare 

ichizitionarii serviciilor de medicina muncii; 
11.Inregistreaza accidentele de munca _i informeaza autorit��ile competente despre 
producerea acestora; 
12.Umareste realzarca masurilor dispuse de cãtre autorit��ile compctente în urma controalclor etectuate 

in cazul produccrii unor cvenimente carc prczinta risc pentru sanatatca _i securitatca salariatilor, 

13.Propune måsurile necesare pentru acordarca primului ajutor, stingerca incediilor _i cvacuarca in cazul 

producerii unor evenimente care prezinta risc pcntru sanatatca _i sccuritatca salariatilor 

14.Respecta prevederile Regulamentului intcm, a legislatici în domeniu, procedurilc de lucru, precum $ 
celclalte reguli _i regulamente cxistente, dispozitii, circulare �i hotarari ale conducerii 
15.Respecta confidentialitatca informa�iilor obtinutc cu ocazia cxercitarii atributiilor �i sarcinilor de 

serviciu 

16.Indeplineste orice alte atributii _i sarcini stabilite c�tre sefii ierarhici superiori, conform 
competentelor _i prevederilor legale în vigoare. 

Atributii generalc: R�spunde disciplinar, contraven�ional �i penal pentru nerespcctarea norrnelor 
lcgale in Vigoarc. 

D.Atribu�ii _i r�spunderi privind securitatea �i s�nätatea în munc�: 

In calitale de lucrätor, trebuie sã vä desl�_ura�i activitatea in conformitate eu pregätirea si 
instruirea pe care o aveti precum _i cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat 
s� nu expune�i la pcricol de accidentare sau îmbolnävire profesional� atât propria persoan�, cât _i 
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile dumneavoastr� în timpul procesului 

de munc�: 
Uulizati corcct ma_inile, aparatura, ustensilele, uncliele. substan�cle periculoasc. echipamentele 
de transport �i alte mijloace de lucru; 
Este inierzis så procedati la scoalerea din func�iune, modificarca, schimbarea sau inläturarea 
arbitrar� a dispozitivelor de securitate propri, in special ale ma_inilor, aparatuni, uncltelor 

instalatilor tchnice _i clädirilor, �i sunteti obliga�i s� utiliza�i corect aceste dispozitive: 
Comunicai imediat angajatorului _i personalului cu functii de conducere. ierarhic superior, orice 
siluatie de munc� despre care aveti motive întemciate s� o considera�i un pericol pentru 

sceuritatea _i sän�tatca lucrätorilor, precum _i orice deficien�� a sistemelor de protectie: 
Aduccti la cuno_tin�å conduc�torului locului de muncà in cel nai scurt tunp posibil aceideniele 
de inuncà suferite de persoana proprie sau de alti lucrätori _i respectati interdictiile privind 
modificarea stärii de fapt rezultat� din producerea accidentului; 
Cooperati cu angajatorul, atâl timp càt cste necesar, pentru a face posibil� real1zarea oric �ror 

mAsuri sau cerinte dispuse de c�tre inspectori de munc� �i inspectorii sanitari, pentu proveia 

sánátaii yi securitäti lucrätorilor, 
Cooperai atât timp câl este necesar cu angajatorul, pentru a-t pernnie så se iusigure ca medul die 

munca �i conditiile de lucru sunt sigure _i lirà nscuri pentru secuitate _i sånitat 
Avcti obligajia sâ và insu_ii _i sä respeeta�i prevederile legislatiei din donieniul sccuntätiu si 

sanat�ii in munc� _i màsurile de aplicare a acestora; 
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Aveti obligatia s� và prezcntati la serviciu în conditii de aptitudinc pcntru desf�_urarca sarcinilor 
de muncá �i så nu consuna�i sau säintroducc�i alcool în unitatc în timpul programului de lucru; 

Respectaji programul cxaminärilor medicale periodice obligatorii impus de medicul de medicina 
muncii _i indica�iile accstuia; 

Respectati dispozi�iile privind comportamentul in zoncle cu risc ridicat �i specific: 
Oprji lucrul la constatarca unor defcetiuni in lunc�ionarca sistemelor �i dispozitivelor de 
protece, a aparaturii de mäsurä �i control, precum _i a instala�ilor de captare, rc�inere _i 
neutralizare a substantclor nocive degajate în desf�surarca proceselor de munc� �i raportati pe 
linie ierarhic�; 

Oprii lucrul la constatarea unor defcc�iuni în functionarca cchipamentclor de muncã �i raporta�i 
pe linic icrarhic�. 

2.Atributii _i r�spunderi privind Legca NIS (Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui 
nivel comun ridicat de securitate a retelelor �i sistemclor informatice, cu modific�ríie �i 

completärile ulterioare): 
Intclegerea necesit�tii controälclor de securitate a informa�iilor pentru a protcja confiden�ialitatca. 
integritatca _i disponibilitatca intorma�iilor îneredin�atc; 
Protejarea informa�iilor _i resurselor împotriva utilizärii sau divulgärii ncautorizate: 
Proteiarca datelor personalc, privatc. scnsibilc de'utilizarca sau divuigarea ncautorizat�; 
Respectarea Politicii de utilizarc acceptabilä a resursclor informatic; 
Raportarca incidentelor sau punctelor slabe de sccuritate a informa�iilor cätre seful ierarhic dircct si 
catre Responsabilul' NIS desemnat; 

E. Atribu�ii generale: 
- Raspunde disciplinar, contravcn�ional �i penal pentru ncrespeclarca normelor legale in vigoarc. 

FLimite de competen��: 
- Sarcinilc, responsabiit��ile _i drepturile refind limitaiive, ti_a postului se vä complcta ori de cåt 

ori este nevoie în functic de rcglemcntärile care apar în legisla�ic. 

G.Sfera relational� a titularului postului: 
. Sfera rela�ional� intern�: 

a) Rclati ierarhice: 
subcrdonat fatá de:manager 

superior pentnu: mauager 
b) Relai functionale: 
e) Relati de control 
d) Relatii de reprez.cntare: 

2. Sfera rela�ional� externä: 

a) cu autoritü�i _i institujii publice:" 

b) cu organizatii internationale: 

c) cu persoane juridice private: 

Pentru neindeplinireu sau ndeplinireà necorespunzätore a sarcinilor de servici: r�spunde disciplinar, conravenjional suu penal, hup� caz. 
isa postului este valahila pe intreaga perioudà de desfäyurare u courucmlui de munc�. putand fi reimoit� în vuzul apuri�iei unor noi reglementari legale sau ori de cite ori este ecear 

.intocmit de: 
. Nuriele �i prenumcBe: 
2. Funcia de conducere: nianager 
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3. Semnätur 
. Data întocimirii 

I.l.uat la cuno_tin�ä _i primit un exemplar de c�tre ocupantul postului 

1. Numele _i prcnumelc: 
2. Scmn�tura 
3. Data 

J.Contrasemncazä: 
1. Numele _i prenumele: 
2. Functia: 

3. Semnätura 
4. Data 



ANEXA NR. 3 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Autoritatea sau institutia publicä: Spitalul Judetean de Urgent� Piatra Neamt 

Functia solicitat�: 

Data organiz�rii concursului, proba scris�/ proba practic� / interviu, dup� 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 recomandäri: 

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

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate. 

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

Cunoscánd prevederile art. 4 pct. 2 �i 11 _i art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European _i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce 
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), în ceea ce prive_te consimt�måntul cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar urmâtoarele: 

Imi exprim consim��mántul 

Nu imi exprim consim��mântul 

cu privire la transmiterea informa�iilor �i documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare indeplinirii 
atributiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de solu�ionare a contesta�iilor �i ale secretunului, 

in format clectronic. 

Declar pe propria ràspundere c� în perioada lucrat� nu mi s-a aplicat nicio sanctiune disciplinar�/mi s-a 

aplicat sanctiunea disciplinar�.. ******s*** 

Declar pe propria ráspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la tfalsul în declara�ii. 

câ datele furnizate în acest formular sunt adev�rute. 

Data Semnätura: 



ANEXA NR. 4 

Denumirea angajatorului 

Datele de identificare ale angajatorului (adres� complet�, CUI) 

Datcle de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

Nr. de înregistrare 

Data înregistr�rii 

ADEVERIN�� 
Prin prezenta se atest� faptul c� dl/dna .. , posesor/posesoare alla B.l./C.I. ... seria ... nr. 

.., CN... . a fosteste angajatul/angajata ... ., în baza actului administrativ de numire 

nr. . contractului individual de munc�, cu norm� întreag�/cu timp par�ial de... ore/zi, încheiat pe 

durat� nedeterminat�/detenninat�, respectiv.., înregistrat în registrul general de eviden�� a salaria�ilor cu nr. 

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

Pentru exercitarea atribu�iilor stabilite în 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 dobândit: ********************** **** 

vechime in munca: ................ ani ....... Iuni ... Zile, 

- vechime în specialitatea studiilor:... ... dl. .. Tuni... Zlle. 

Pe durata executärii contractului individual de munc�/raporturilor de serviciu au intervenit 

urm�toarele muta�ii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de munc�/raporturilor de 

serviciu): 

Nr. data 
actului pe baza 
c�ruia se face Anul/luna /ziua Meseria/Functia/Ocupa�ia Nr. Muta�ia intervenit� 

Crt. înscriereca 

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

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

disciplinar�/i s-a aplicat sanc�iunea disciplinar� ... 

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declara�ii, certificäm c� datele 

cuprinse in prezenta adeverin�� sunt reale, exacte _i complete. 

Data Numele _i prenumele reprezentantului legal al angajatorului^3) 

**********************'****'*** 

*** **** 

Semn�tura reprezentantului legal al angajatorului 

********* *******'"****** 

Stampila angajatorului 

) Prin raportare a Clasificarea Ocupatiilor din Romania si la actele normmative care stabilesc functii. 

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

angajatorul în relatiile cu ter�ii. 


