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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 Ncamt nr. 1250 din l10.01.2023, 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 21.06.2023, ora 10 concurs pentru 
Ocuparea a 1 (un) post vacant de muncitor necalificat (G) în cadrul in cadrul Serv. Administrativ. 

1. Conditile 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 minimàreglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
c)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 conditile 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 savarsireea 
infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii 
unei profesii. 

2. Conditi specifice de participare la concurs 

diplom� de scoala generala; 
fara vechime. 

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

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 expirarca termenului de depunere a dosarelor de concurs. 

ANMCS Operator prelucrare date cu c.aracter peTSonal unitas afu in 
nr, 24087 

PROCES DE ACREDITARE 

CIcLUL 



sju. JUDETEAN 
SPITALUL 

UROEN�A 

Adresa Telefon Emal 

centrada: (OZ33) 219 440 

secetariat (0233) 218 128 

'ax (O233) 216 562 

Bd. Traian, nr. 1- 3 sjuneant@sjuneant ro 

PIATRA NEAMT Platra Neomt Jud. Neomt 

Proba scrisa va avea loc in data de 21.06.2023, ora 100 la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra 
Neamt, Bld. Traian nr. 1-3 (modificarca orei si locatiei desfasurarii concursului se va afisa la avizierul unitatii si 
pe pagina de intermet a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt). 

Se pot prezenta la umatoarea ctapa a concursului numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. 

Proba practica va avea loc in data de 26.06.2023, ora 1000. 

Interviul va avea loc in data de 28.06.2023, ora 10°0 
Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face in termen de maximum ozi lucratoare de 

la data finalizarii probei prin afisare la avizierul unitatii si pe pagina de internet a Spitalului Judetean de Urgenta 
Piatra Ncamt. 

Contestatiile 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 prev�zut la Anexa nr. 3; 

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

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

dup caz, 
d) copile documentelor care s� ateste nivelul studiilor �i ale altor acte care atest� efectuarea unor 

specializäri, precum �i copiile documentelor care atest� îndeplinirea condi�ilor specifice ale postului solicitate de 
autoritatca sau institufia public�; 

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

care så ateste vechimea in munc� �i in 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-l faca 
incompatibil cu functia pentru care candideaza sau, dup� caz, extrasul de pe cazierul judiciar 

g) adeverin�� medical� care s� ateste starea de s�n�tate corespunz�toare, eliberat� de c�tre medicul de 
familie al candidatului sau de c�tre unita�ile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulärii concursului; 

h) certificatul de integritate comportamental� din care så 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 infrac�iuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precunm _i pentru completarea 
Legii nr. 76/2008 privind organizarea _i functionarea Sistemului Na�ional de Date Genetice Judiciare, cu 

modificarile ulterioare, pentru candida�ii inscri_i pentru posturile din cadrul sistemului de învá��mânt, s�n�tate 
sau protectie social�, precum _i orice entitate public� sau privat� a c�rei activitate presupune contactul direet cu 

copii, persoane în vârst�, persoane cu dizabilitäji sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune 
examinarea fizic� sau evaluarea psihologicå a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun European. 
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Adeverinta care atesta starca 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. ) 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 cazicrului 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 conformitati 
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, 
confom prevederilor art. 31 din Codul Muncii. 

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 CAN NE DETE Director Medical eu atributii, 

Dr. Chirita. Maria 
U PITAL :UOETEAN 

RGENJA 

tubolu AB64803 

2 

Director Financiar Contabil, Director lIngrijiri , 
Ec. Murariurhlena As. Scurtu Mihaiela 

Intoemit, 
Ec. Joa Elena Cristina 
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Nr.: 94332 

Data: 09.03.2023 

APROBAT 

MANAGER 

EC FILIMON ALEXANDRU 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 

Pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de 

muncitor necalificat ,studii generale, în cadrul serv. Administrativ 

uDETEA 

TAL 

OE RGE 
. NEAN 

1. Atribu�ile muncitorului necalificat - conform Fisa Postului. 

2. Ordin nr. 976 din 16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, 
depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor, modificat prin HG 1198/2002. 

-Capitolul IV-Norme privind depozitarea si transportul alimentelor. 

3.Ordin nr. 1761/3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cur�jarea, dezinfec�ia s 
sterilizarea în unit��ile sanitare publice _i private, evaluarea eficacit��ii procedurilor de cur��enie _i 

dezinfectie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mâinilor in funcjie 
de nivelul de risc, precum _i metodele de evaluare a derulärii procesului de sterilizare �i controlul 

eficienei acestuia cu modific�rile �i completärile ulterioare. 

Capitolul 1-Definitii. 
Capitolul II-Curalarea. 
Capitolul IlI - Dezinfectia. 

ANEXA 3- Procedurile recomandate pentru dezinfectia mâinilor, in func�ie de nivelul de risc. 

4. HG nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare. 
ANEXA 2 la regulile generale 

- Capitolul VI - De_euri alimentare 

- Capitolul VIII - Igiena personalului. 

5. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/14 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare... 
- Obligatiile lucratorilor art 22, art 23. 

6. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.Republicata, cu modific�rile _i complet�rile 
ulterioare. 

Obligatiile salariatilor - art. 22. 

Verificat Legislatic 

Intocmit, 
Sef serv Administrativ 
C,j. Gafita Lucicá,2 

ANMICS 
ev 
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A. Informa�ii generale privind postul 

1. Nivelul postului *): Executie 

2. Denumirea postului: muncitor necalificat 

3. Gradul Profesional: 

Scopul principal al postului: efectuarea cur��eniei �i a dezinfec�iei spaiilor _i 
suprafetelor din Blocul alimentar, preg�tirea preliminar� a legumelor, spälarea 
veselei. 

5. Program de lucru: activitate curent� în cadrul sec�iei /compartimentului/ laboratorului / 
serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale 
in vigoare: (8 ore/zi sau ture de 12/24 ore în functie de situa�ie). 

B. Condi�i specifice pentru ocuparea postului 

1. Studii de specialitate **): generale 

2. Perfection�ri (specializäri): -

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

4. Limbi str�ine (necesitate _i nivel) cunoscute: 

5. Abilitài, calitaji _i aptitudini necesare: - corectitudinc, punctualitate, seriozitate, 

responsabilitate, loialitate,adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, spirit de 
observatie, atentie la detalii, rabdare, buna organizare, capacitate de comunicare, 
capacitatea de a lucra in echipa, empatie. 

6. Cerinte specifice ***): -

7. Competenj� managerial� ****) (cuno_tinte de management, calit��i _i aptitudini 
manugeriale): -

C. Atributiile postului: 
- i_i desl�_our� activitatea în mod responsabil, conform reglement�rilor protesionale _i 

cerintelor postului 
ráspunde de efectuarea curdjeniei _i dezinícctiei a suprafe�elor spa�iilor, u_ilor �i 

geanurilor din Bucatâria 1, Bucataria l1, birou asistente, oticiul alimentar, c�mara de o zi, 
camerele de prelucrâri primare, holuri, vestiare, canera de depozitare a de_eurilor 
menajere, grup sanitar, cu respectarca tuturor procedurilor de lueru 

participa impreunà eu asistentul dietetician �i bucâtarul _ef de urd la ridicarea produselor 
de la magazia de alimente _i aducerea acestoru în blocul alimentar; 

spalá, curàja _i feliaza legumele _i zarzavaturile pentru a fi introduse în procesul de 
prepurare a meniului; 

spala vasele , tàvile _i recipientele utilizate la prepararea hrunei; 
cura _i dezinfecteazá trigiderele pentru depozitare carne, ouà, produse lactate; 
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- particip� la efectuarea curäjeniei generale în Blocul alimentar, respectând procedurile 

privind procesul de cur�(are _i dezinfec�ie; 
ajut� la termosudarea caserolelor _i la distribuirea acestora pe sec�ii; 
are obliga�ia s� nu prejudicieze unitatea prin insträinarea sau însu_irea produselor alimentare 
_i r�spunde în cazul înc�lc�rii acestei obliga�i; 
respect� programul de lucru stabilit prin graficul lunar, vizat de c�tre conducerea unit��ii; 
- räspunde de folosirea _i p�strarea întregului inventar din cadrul buc�t�riei; 

- nu permite accesul persoanelor str�ine în incinta Blocului alimentar; 
- r�spunde de purtarea echipamentului individual de protec�ie/jinutei obligatorii , pe toat� 

durata programului de lucru; 
acord� o aten�ie deosebit� igienei personale pe toat� durata programului de lucru, î_i spal� 
mâinile cu apä _i säpun la intrarea în tur� _i apoi ori de cââe ori este nevoie, respect�nd 

protocolul privind sp�larea mâinilor; 
are obliga�ia efectuärii controlului medical periodic; 
are obliga�ia s� efectueze _i s� între�in� cur��enia _i igiena Blocului alimentar pe toat� durata 
programului de lucru; 
la terminarea programului de lucru are obliga�ia s� verifice: dac� este deconectat� de la retea 
aparatura actionat� electric; dac� instala�ia de gaz, abur _i ap� are robinetele închise. In caz 
contrar, daunele ap�rute din aceste motive, vor fi suportate personal; 
- depoziteaz� corect, pe coduri, de_eurile din hârtie/carton, plastic, sticl�, resturi alimentare, în 

pubelele din spa�iul cu aceast� destina�ie; 
- particip� la efectuarea cur��eniei generale respectând procedurile 
curäjare _i dezinfec�ie; 
- folose_te în mod ra�ional echipamentele _i materialele de cur��enie _i dezinfec�ie necesare în 

procesul muncii fàr� s� aduc� prejudicii unit��ii; 
- se oblig� s� nu se prezinte la servicu sub influenja b�uturilor alcoolice, s� nu introduc� _i s� 

nu consume bäuturi alcoolice în timpul serviciului; 
- fat� de ceilalti salaria�i va adopta o conduit� cuviincioas�, de respect; 
-respectã normele de protec�ia muncii _i de prevenire _i stingere a incendiilor, specifice 
locului de munc�, 

privind procesul de 

- respect� regulile sanitare �i antiepidemice; 
- respect� prevederile Regulamentului intern, a Regulamentului de organizare _i funcionare , 

a Codului de Conduit� etic�, a procedurilor, proptocoalelor _i instruc�iunilor de lcuru; 

D. Atribufi _i r�spunderi privind securitatea _i s�n�tatea în munc�: 
In calitate de lucr�tor, trebuie s� vä desf�_ura�i activitatea în conformitate cu 
pregåtirea _i instruirea pe care o ave�i precum _i cu instruc�iunile primite din partea 
angajatorului, astfel încât s� nu expuneji la pericol de accidentare sau îmboln�vire 
profesional� atât propria persoan�, cât _i alte persoune care pot fi afectate de ac�iunile 
sau omisiunile dumneavoastr� în timpul procesului de munc�; 
Uilizati corect ma_inile, aparatura, ustensilele, uneltele, substantele periculoase, 
echipamentele de transport _i alte mijloace de lucru; 
Este interzis s� proceda�i la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau 
înl�turarea arbitrar� a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale ma_inilor, 
aparaturii, uneltelor, instala�iilor tehnice _i cl�dirilor, _i sunte�i obliga�i s� utiliza�i 
corect aceste dispozitive; 
Comunica�i imediat angajatorului _i personalului cu funejii de conducere, ierarhic 
superior, orice situa�ie de muncd despre care ave�i motive întemeiate s� o considera�i 
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un pericol pentru securitatea �i s�n�tatea lucr�torilor, precum _i orice deficien��i a 
sistemelor de protectie; 
Aducei la cuno_tint� conducâtorului locului de munc� în cel mai scurt timp posibil 
accidentele de munc� suferite de persoana proprie sau de al�i lucråtori _i respecta�i 
interdictiile privind modificarea st�rii de fapt rezultat� din producerea accidentului 
Coopera�i cu angajatorul., atât timp cat este necesar, pentru a face posibil� realizarea 
oricaror masuri sau cerinte dispuse de câtre inspectorii de munc� _i inspectorii sanitari, 
pentru protecjia s�n�t��ii _i securit�jii lucr�torilor; 
Coopera�i atât timp cât este necesar cu angajatorul, pentru a-i permite s� se asigure cà 
mediul de munc�_i condi�iile de lucru sunt sigure _i f�r� riscuri pentru securitate �i 

sänatate; 

Aveti obligafia sä v� insu_i�i _i s� respecta�i prevederile legisla�iei din domeniul 
securit��ii �i s�n�ta�ii în munc� _i m�surile de aplicare a acestora; 
Aveti obligatia s� và prezenta�i la serviciu în condi�ii de aptitudine pentru desfä_urarea 
sarcinilor de munc� �i s� nu consuma�i sau s� introduce�i alcool în unitate în timpul 
programului de lucru; 

Respectati programul examinärilor medicale periodice obligatorii impus de medicul de 
medicina muncii _i indicatiile acestuia; 
Respectati dispozi�iile privind comportamentul în zonele cu risc ridicat _i specific; 
Oprii lucrul la constatarea unor defec�iuni în func�ionarea sistemelor _i dispozitivelor 
de protectie, a aparaturii de m�sur� _i control, precum _i a instala�iilor de captare, 
retinere _i neutralizare a substan�elor nocive degajate în desf�_urarea proceselor de 
muncà _i raporta�i pe linie ierarhic�; 
Oprii lucrul la constatarea unor defectiuni în funcjionarea echipamentelor de munc� _i 
raporta�i pe linie ierarhic�. 

2) Atributi �i ráspunderi privind Legea NIS (Legea nr.362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a refelelor _i sistemelor 

informatice, cu modific�rile _i complet�rile ulterioarc): 
Injelegerea necesita�ii controalelor de securitate a informa�iilor pentru a proteja 
confidentialitatea, integritatea _i disponibilitatea informa�ilor incredin�ate: 
Protejarea informa�iilor _i resurselor împotriva utiliz�rii sau divulgärii neautorizate; 
Protejarea datelor personale, private, sensibile de utilizarea sau divulgarea neautorizat�; 
Respectarea Politicii de utilizare acceptabil� a resurselor informatice; 
Raportarea incidentelor sau punctelor slabe de securitate a informa�iilor c�tre _eful 
ierarhic direct �i c�tre Responsabilul NIS desemnat; 

E. Atributii generale: 

Raspunde disciplinar, contraven�ional _i penal pentru nerespectarea normelor legale în 
Vigoare. 

F. Limite de competentä: 
Sarcinile, responsabilitajile _i drepturile nefiind limitative, fi_a postului se va completa 
ori de cate ori este nevoie în funcjie de reglementärile care upar în legisla�ie. 

G. Sfera relational� a titularului postului: 
. Sfera relationalà internd: 

a) Relatii ierarhice: 
subordonat fa�� de: _ef serviciu administrativ 
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superior pentru: 
b) Relatii functionale: salaria�ii din cadrul sec�iilor _i compartimentelor spitalului 
c)Rela�ii de control: 
d) Relatii de reprezentare: 

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

c)cu persoane juridice private: 
Pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzätoare a sarcinilor de serviciu 

r�spunde disciplinar, contravenfional sau penal, dup� caz. 
Fisa postului este valabila pe întreaga perioadá de desf�_urare a contractului de 

muncd, putánd fi reinnoit� in cazul apari�iei unor noi reglement�ri legale sau ori de cáte 
ori este necesar. 

H. întocmit de: 
1. Numele _i prenumele: Gafita Lucica 
2. Functia de conducere: _ef serv administrativ 
3. Semn�tura 
4. Data întocmirii 

. Luat la cuno_tintã �i primit un exemplar de eätre 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 ÎNSCRIERE 

Autoritatea sau institu�ia public�: Spitalul Judetean de Urgent� Piatra Neam 
Functia solicitat�: 

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

Numele _i prenumcle 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 cà 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 �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 protec�ia datelor), în ceea ce prive_te consimtàmântul cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar urmätoarele: 

Imi exprim consimtãmântul 

Nu imi exprim consimj�mântul 

cu privire la transmiterea informa�ilor �i documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii 

atributiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de solu�ionare a contesta�iilor _i ale secretarului, 
in format electronic. 

Declar pe propria r�spundere cà în perioada lucrat� nu mi s-a aplicat nicio sanctiune diseiplinar�/nmi s-a 

aplicat sanctiunea disciplinar� . ** * ********* *********''******'********** *** ** ********" 

Declar pe propria ràspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la talsul în declarayii, 

cà datele furnizate in acest formular sunt adevärate. 

Data: Senndlura: 



ANEXA NR. 4 

Denumirea angajatorului 

Datele de identificare ale angajatorului (adres� complet�, CU) 
Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

Nr. de înregistrare 

Data înregisträrii 

ADEVERIN�� 
Prin prezenta se atest� faptul c� dVdna ........, posesor/posesoare al/a B.I./C.I.. .... Seria ... nr. 

CNP ...... 2 fosueste angajatul/angajata. . în baza actului administrativ de numire 
nr. . contractului individual de munc�, cu normä întreag�/cu timp par�ial de.... ore/zi, încheiat pe 
durat� nedeterminat�/determinat�, respectiv .., înregistrat în registrul general de eviden�� a salaria�ilor cu nr. 

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

Pentru exercitarea atribu�iilor stabilite în fi_a postului aferent� contractului individual de munc� / 
actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel^2).. *************************** ******* 

specialitatea ..... 
in 

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

a dobândit: ***************************** 

-vechime in munca: ....... ..... ani...... luni.. ZIle 
- vechime în specialitatea studiilor:... anl . Tuni Z11e. 

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

urmatoarele muta�ii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de munc�/raporturilor de 
serviciu): 

Nr. SI data 

actului pe baza 
c�ruia se face 

Nr. Muta�ia intervenit�� Anul/luna /ziua Meseria/Functia/Ocupa�ia Crt 

înscrierea 

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

***** 

In perioada lucrat�, dlui/dnei ... 
disciplinar�i s-a aplicat sanc�iunea disciplinarä 

nu i s-a aplicat nicio sanc�iune 

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declara�ii, certific�m c� datele cuprinse in prezenta adeverint� sunt reale, exacte _i complete. 

Data Numele _i prenumele reprezentantului legal al angajatorului^3) 
* ******* 

Semn�ura reprezentantului legal al angajatorului 
''***** ****************' 

Stampila angajatorului 

) Prin raportare a Clasificarea Ocupatiilor din Romania 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, reprezint� ungajatorul in rela�iile cu tertii. 


