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ANUNT 

Avand in vedere 

HGR nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind organizarea �i dezvoltarea carierei 

personalului contractual din sectorul bugetar pl�tit din fonduri publice; 

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

profesionalc a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar 
Regulamentul privind organizarca _i dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul Spitalului 

Judetean de Urgenta Piatra Ncamt aprobat prin Decizia Managerului nr. 19/17.01.2023: 
Prevcderile Codului Muncii 

Adresa C.J. Neamt nr. 5029 din 21.02.2023, Referatul S.J.U. Piatra Neamt nr. 41497/04.11.2022. Hot. 
CD SJU Patra Neamt nr. 2/13.02.2023 pentru aprobarca postului din prezentul anunt. 

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Ncamt organizeaza in data de 06.06.2023, ora 10 concurs pentru 
OCuparca a l (un) post vacant de tehnician IA (M) in cadrul Comp. Tehnic - Formatia de Lucru l1. 

. Conditiile generale de participare la concurs: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuni Europene sau a statelor apartinand 

Spatiului Economic European �i domiciliul in Romania 
b) cunoa_te limba romana, seris si vorbit; 
c) are varsta minimà 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 medieul 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, 
g)nu a fost condanmnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitati nationale, contra 

autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, cu exceptia 
siluatiei 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 
nfractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii 

unci profesii 

2. Conditii specifice de participare la concurs 

diplomà de bacalaureat 
6 ani si 6 luni vechime in specialitate 

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise, unei probe practice si a unui interviu 

Calendarul desfasurarii concursului: 

Dosarcle de insericre la concurs se depun la Comp. Resurse Umane al institutiei pana la data de 28.03.2023, 
ora 12 

Reuitatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseara pe site-ul Spitalului si la avizierul unitatii in temen 
de 2 (duuu) zile lucraloare de la expirarca lermienului de depunere a dosarelor de coneur 

ANMCS 
Opetalor ieluiar date cur drai iei jersun 
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Proba scrisa va avea loc in data de 06.06.2023, ora 10°o 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 Judetcan 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 09.06.2023, ora 1000 
Interviul va avea loc in data de 13.06.2023, ora 1000 

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 internet 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 intermet 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 inseriere 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 certrilicatului de nastere, casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume. 

dup� caz, 
d) copiile documentelor care s� ateste nivelul studilor �i alce altor acte care atestã efectuarea unor 

specializári, precum �i copile documentelor care atest� îndeplinirea condi�iilor specifice ale postului solicitate de 
autoritatea sau institutia publicä; 

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

care s� ateste vechimea in 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-l faca 
incompatibil cu functia pentru care candideaza sau, dupå caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

8) adeverina medicala care s� ateste starea de sän�tate corespunzätoare, eliberat� de cätre medicul de 
familie al candidatului sau de câtre unitajile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului; 

h) 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 infraciuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum _i pentru complctarea 

Legii nr. 76/2008 privind organizarea �i functionarea Sistemului Na�ional de Date Genetice Judiciare, cu 
modificãrile ulterioare, pentru candida�ii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invä�âmânt, sän�tate 
sau protetie socialá, precum gsi orice cntitate public� sau privat� a c�rci activitate presupune contactul direct cu 

copi. persoane in várst�, persoane cu dizabilitäti sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune 
exam inarea fizic� sau evaluarea psihologic� a unei persoane; 

i) curriculum vitac, model comun European. 
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Plotra Neant Jud Neam sjuneant@sJuneamt ro 
fax: (0233) 216 562 

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. 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 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 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, Director Medical cu atributii, 
Dr. Chirita Maria Ec. Filimon Alexandru yuD 

SPITALUL 
JUDETEAN, 

DE URGE" 
P.tiEAMT 

, Nutnfe 

6eta 
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u 
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Director Financiar Contabil, Director Ingrijiri , 
As. Scurtu Mihaiela Ec. Murariu FHena 

Intocmit, 
Ec. Joa Elena Cristina 
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Aprobat 
Manager 

Ec. Filimon Alexandru 

SPITALUL JUDE�EAN DE URGEN�� PIATRA NEAMT 
UDE IULJU 

eUALUL m 
COMPARTIMENT TEHNIC 

NR..... ******** ***** 
JUDE 6 DE URGENT 

NEAM 
Tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare post tehnician 1A aparatur� medieal� 2 

TEMATICA: 

Amplificarea semnalelor electrofiziologice 
Mäsurarea parametrilor fiziologici 

Culegerea semnalelor electrofiziologice 
Tehnica securitä�ii în exploatarea aparatelor medicale. 
Verificarea _i înregistrarea aparaturii medicale 
Instalaii de protectie a instala�iilor electrice. 
Norme de securitate _i sàn�tate în munc�. 

BIBLIOGRAFIA. 

Legea nr.95/2006 republicat� privind reforma în domeniul sän�t��ii, Titlul XX 
Dispozitive medicale. 
Ordin nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodic� a 
dispozitivele medicale puse în func�iune _i aflate în utilizare. 

Ordin 372 din 26 martie 2015 privind înregistrarea dispozitivelor medicale. 
1 7/2011 << Normativ pentru proiectarea execu�ia _i exploatarea instala�iilor electriece 

aferente clädirilor >> publicat în monitorul oficial al Romaniei nr.802 bis /14.11.2011 

Legea nr. 319 /2006 privind securitatea _i sän�tatea în munc�. 
Rodica Strungariu, Electronic� Medicalä; Editura Didactic� �i Pedagogic� Bucure_ti 

1982. 

Intocmit 
Ing. Mihai DAVID 

Verificat legisla�ie 

TEAN s 
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FI^A POSTULUI 

Nr. 

TITULAR POST : 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: Tehnician lA aparaturä medicalä 

LOC MUNC�: Compartiment Tehnic 

GRADUL PROFESIONAL: 
NIVELUL POSTULUI: EXECU�IE 
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A. Informa�i generale privind postul 

1. Nivelul postului *): Executie 

2. Denumirea postului: Tehnician lA aparatur� medical� 

3. Gradul Profesional: 

4. Scopul principal al postului: eviden�� _i mentenan�� aparatur� medicalá 

5. Program de lucru: activitate curent� în cadrul compartimentului conform programului 
de lucru stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare: (8 ore/zi). 

B. Conditii specifice pentru ocuparea postului 

1. Studii de specialitate **): Medii : Atestat ( diplomä) tebnician aparatur� medical� 

2. Perfecion�ri (specializäri): -

3. Cuno_tinte de operare/programare pe calculator (necesitate �i nivel): mediu 

4. Limbi str�ine (necesitate _i nivel) cunoscute: -nu este cazul 

5. Abilita�i, calitä�i _i aptitudini necesare: -

6. Cerinte specifice***): 

7. Competen�� manageriala ****) (cuno_tinte de management, calit��i _i aptitudini 
manageriale): -

C. Atributiile postului: 

Verific� toate solicit�rile referitoare la defec�iunile privind dispozitivele medicale 
sosite prin dispeceratul Compartimentului Tehnic _i anuntä _eful ierarbic 

despre problemele constatate; 

Colaboreaz� cu toate societ��ile ce presteaz� servicii de repara�ii privind remedierea 

problemelor ap�rute la echipamentelor medicale. 

Tine evidenta dispozitivelor medicale din dotarea SJU Piatra Neamt îin eonformitate 
cu legisla�ia în vigoare. 
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Lanseaza comenzi cätre ANMDM. pentru verificarea aparaturii medicale din dotarea 
SJU Piatra Neamj, în conformitate cu legisla�ia în vigoare. 

Particip� la toate instalärile de echipamente medicale la Spitalul Jude�ean de Urgentá. 

Particip� la toate �edintele de instruire efectuate de caåtre societ��ile ce livreaz� 
echipamente medicale la SJU Piatra Neamt. 

Efectueaza la echipamentele la care are competen�e , sedin�e de instruire cu tot 
personalul ce utilizeaz� respectivele dispozitive. 

Efectueaz� la echipamentele medicale la care are competen�e , _i pentru care nu 
exist� contract cu alte societ�ji, lucr�ri de repara�ii _i mentenan��. 

Executà orice alte sarcini încredin�ate de _eful direct. 

D. Atribuii �i räspunderi privind securitatea _i s�n�tatea în munc�: 

In calitate de lucr�tor, trebuie s� v� desfã_ura�i activitatea în conformitate cu 
pregatirea �i instruirea pe care o aveti precum _i cu instruc�iunile primite din partea 
angajatorului, astfel încât sã nu expunei la pericol de accidentare sau îmbolnävire 
profesionalå atât propria persoan�, cât �i alte persoane care pot fi afectate de ac�iunile 
sau omisiunile dumneavoastr� în timpul procesului de munc�; 

Utilizaji corect ma_inile, aparatura, ustensilele, uneltele, substanjele periculoase 
echipamentele de transport _i alte mijloace de lucru; 
Este interzis s� procedaji la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau 
inläturarea arbitrar� a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale ma_inilor. 
aparaturii, uneltelor, instala�iilor tehnice _i clàdirilor, _i sunte�i obliga�i s� utilizaji 
corect aceste dispozitive; 
Comunicai imediat angajatorului _i personalului cu functii de conducere, ierarhic 
superior, orice situatie de munc� despre cure aveti motive întemeiate s� o consideraji 
un pericol pentru securitatea �i sän�latea lucràtorilor, precum _i orice deficienja a 
sistemelor de protec�ie; 
Aduceti la cuno_tin�� conducâtorului locului de mune� în cel mai seurt timp posibil 
accidentele de munc� suferite de persoana proprie sau de alji luer�tori _i respecta�i 
interdictiile privind modilicarea starii de fapt rezultata din producerea accidentului; 
Cooperai cu angajatorul, atât timp cât este necesar, pentru a face posibila realizarea 
oricâror mäsuri sau cerinte dispuse de câtre inspectorii de muncà _i inspectorii sanitari. 

pentru protectia sân�tatii _i securitaii luer�torilor: 
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Lanseaz� comenzi c~tre ANMDM. pentru verifcarea zparanurii meacale din doearea 
SJU Piata Neamt in conformitae cu legislatia in vigoare 

Participd la toate instalarile de echipamente meticale la Spiraul Judeean de Urgempa. 

Particip� la toate _edintele de instruire efectuate de cåire societ~pile e iveazä 
echipamente medicale la SJU Piatra Neaa. 

Efectueaz la echipamentele la care are competeme . sedinte de instruire cu tot 
personalul ce utilizeaz~ respectivele dispozitive. 

Efectueaza la echipamentele medicale la care are acompetenje . _i peniru careu 
existä cotract cu alte societ��i. lucr�ri de repara�ii _�i mentenan�� 

Executa orice alte sarcini incredintate de _eful direct. 

D. Atribu�i _i ráspunderi privind securitatea �i sänätatea in munc�: 

In calitate de lucrätor, rebuie si và desfa�ura�i activitatea in conformitate cu 
pregatirea �i instruirea pe care o ave�i precum _i cu instruc�iunile primite din partea 
angajatorului, astfel incât så nu expune�i la penicol de accidentare sau imboln�vire 
profesionalá atái propria persoaná, c�t _i alte persoane care pot fî afectale de acpunile 
sau omisiunile dumneavoastr� in timpul procesului de munc� 
Uilizaji corect ma_inile, aparanur ustensilele, uneltele. substan�ele periculoase 
echipamentele de transport _i alte mijloace de lucru; 
Este interzis så proceda�i la scoaterea din func�iune, modificarea schimbarea sau 
inláturarea arbitrará a dispozitivelor de secuitate proprii, in special ale ma_inilor. 
aparatuni, uneltelor, instala�iilor tehnice _i cl�dirilor, _i sunte�i obligai sà utilizai 
corect aceste dispozitive; 
Comunicaji imediat angajatorului _i personalului cu funcii de conducere, ierarhic 
superior, orice situa�ie de munc� despre care aveji motüive intemeiate sà o considera�i 
un pericol pentru securitatea �i sånåtatea lucråtorilor, precum _i orice deticientà a 

sistemelor de protectie; 
Aduceti la cuno_tintá conduc�torului locului de muneà in cel mai seurt timp posibil 
accidentele de munc� suferite de persoana proprie sau de al�i lucr�ton _i respectaji 
interdictile privind modificarea stäri de fapt rezultatà din producerea accidentului, 
Coopera�i cu angajatorul, atàt timp cât este necesar, pentru a face posibila realizarea 
oric�ror másuri sau cerinte dispuse de cáre inspectorii de munc� �i inspectorii sanitar. 

pentru protec�ia sánátajii _i securita�ii lucrätorilor 
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Coopera�i atât timp cât este necesar cu angajatorul. pentru a-i permite så se asigure ca 
mediul de munc� _i condi�ile de lucru sunt sigure _i färà riscuri pentru securitate �i 

s�n�tate; 
Aveti obliga�ia s� v� însu_i�i _i s� respecta�i prevederile legisla�iei din domeniul 

securitä�ii _i s�n�tajii în munc� _i m�surile de aplicare a acestora; 
Aveti obliga�ia s� vä 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 in timpul 

programului de lucru; 

Respecta�i programul examin�rilor medicale periodice obligatorii impus de medicul de 

medicina muncii _i indica�iile acestuia; 
Respecta�i dispozi�ile privind comportamentul în zonele cu risc ridicat _i specific; 
Opri�i lucrul la constatarea unor defec�iuni în func�ionarea sistemelor _i dispozitivelor 
de protectie, a aparaturii de mäsur� _i control, precum _i a instala�iilor de captare, 
retinere _i neutralizare a substantelor nocive degajate în desf�_urarea proceselor de 

munc� _i raporta�i pe linie ierarhic�; 
Opriti lucrul la constatarea unor defec�iuni în func�ionarea echipamentelor de munc� �i 

raporta�i pe linie ierarhic�. 

2) Atribu�ii _i räspunderi privind Legea NIS (Legea nr.362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a re�elelor _i sistemelor 

informatice, cu modificärile �i completärile ulterioare): 

Intelegerea necesit��ii controalelor de securitate a informa�iilor pentru a proteja 

confidentialitatea, integritatea _i disponibilitatea infornma�iilor încredin�ate; 
Protejarea informa�ilor �i resurselor împotriva utilizärii 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�ilor c�tre _eful 
ierarhic direct _i c�tre Responsabilul NIS desemnat; 

E. Atribu�ii generale: 
R�spunde disciplinar, contraven�ional _i penal pentru nerespectarea normelor legale în 

vigoare. 

F. Limite de competentã: 
Sarcinile, responsabilit�jile _i drepturile nefiind limitative, fi_a postului se va completa 
ori de câte ori este nevoie în func�ie de reglement�rile care apar în legisla�ie. 

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

a) Rela�ii ierarhice: 

subordonat fat� de:^eful de Forma�ie 

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

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

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toare a sarcinilor de serviciu 

raspunde disciplinar, contravenfional sau penal, dup� caz. 

Fi_a postului este valabila pe întreaga perioad� de des/�_urare a contractului de 

munc�, puând fi reînnoit� in cazul apari�iei unor noi reglement�ri legale sau ori de câte 

ori este necesar 

H. Intocmit de: 
1. Numele _i prenumele: DAVID MIHAII 
2. Functia de conducere: $EF FORMATIE 
3. Semn�tura 
4. Data întocmirii 

L. Luat la cuno_tint� _i primit un exemplar de c�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 ÎNSCRIERE 

Autoritatea sau institu�ia public�: Spitalul Judetean de Urgentã Piatra Neam 
Functia solicitat�: 
Data organizärii 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 recomand�ri: 

Numele �i prenumele Institu�ia Functia Numärul de telefon 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate. 

Mentionez c� am luat cuno_tin�� 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 Europecan _i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecia persoanelor fizice in 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 consim��mântul cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar urmätoarele: 

Imi exprim consimjämântul 

Nu îmi exprim consimj�mântul 

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

în format electronic. 

Declar pe propria r�spundere c� in perioada lucrat� nu mi s-a aplicat nicio sanctiune disciplinar�/mi s-a 

aplicat sanctiunea disciplinar�.. 
Declar pe propria r�spundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declara�ii, 

c� datele furnizate în acest formular sunt adevårate. 

Data Semn�tura: 



ANEXA NR. 4 

Denumirea angajatorului 

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

Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

Nr. de înregistrare 

Data inregistrårii 

ADEVERINT 
Prin prezenta se atest� faptul cä dl/dna .... posesor/posesoare alla B.I./C.I.... seria .nr. 

.. CNP. . a fost/este angajatul/angajata. . în baza actului administrativ de numire 
nr. .contractului individual de munc�, cu norm� întreag�/cu timp par�ial de.. orelzi, încheiat pe 

durat� nedeterminat�/deteminat�, respectiv. înregistrat în registrul general de evident�� a salaria�ilor cu nr. 
. n funcjia/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 munc�: ... . anl....... luni..... Zile; 
vechime iîn specialitatea studiilor:. .*****.*. diil .. luni ....... ZIle. 

Pe durata execut�rii 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 
înscrierea 

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

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 sanctiunea disciplinar�.. **'* 

****************** ** nu i S-a aplicat nicio sanc�iune 

Cunoscand normele penale incidente în materia falsului în declara�ii, certific�m cà datele 
cuprinse in prezenta adeverin�� sunt reale, exacte _i complete. 

Data Numele �i prenumele reprezentantului legal al angajatorului^3) 
*********** **** ********** 

Semnâtura reprezentantului legal al angajatorului 

Stanpila angajatorului 

) Prin raporlare a Clasificarca Ocupatiilor din Romania si la actele normative care stabilese 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, reprezint� 

angajatorul în rela�iile cu tertii. 


