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privind angajarea fără concurs pentru o durata determinată ce nu poate depăşi 30 de 
zile de la data încetării stării de alerta, conform prevederilor art.27 din Legea 
nr.55/2020, a :

- 2 posturi de personal superior sanitar -  biolog/biochimist/chimist debutant 
-  Laborator Analize Medicale -  punct de lucru str.Stefan cel Mare nr.39 - durata 
determinata;

- 2 posturi de medic in specialitatea radiologie - imagistica medicala - UPU -  
SMURD - durata determinata;

- 9 posturi de asistent medical debutant cu PI -  durata determinata (1 post 
Bloc Operator -  b-dul M.Eminescu; 2 posturi Secţia Medicina Interna I; 1 post 
Compartiment Oftalmologie ; 4 posturi Secţia A.T.I; 1 post Secţia Pediatrie I);

- 1 post de asistent medical PL -  Compartiment ORL Copii - durata 
determinata);

- 9 posturi de infirmier debutant -  durata detrminata (1 post Compartiment 
ORL Copii; 2 posturi Secţia Medicina Interna I; 3 posturi Secţia Pediatrie I; 2 posturi 
Secţia A.T.I; 1 post Compartiment Oftalmologie);

-  1 post de îngrijitor -  Compartiment Spălătorie - Serviciul ATA -  durata 
detrminata;

- 1 post de muncitor necalificat -  Compartiment Spălătorie - Serviciul ATA -  
durata detrminata ;

- 2 posturi de muncitor calificat -  lacatus mecanic (1 post muncitor calificat II si 
1 post muncitor calificat III) -  Statie de oxigen, fluide medicale, hidrofoare -  Birou 
Tehnic -  Serviciul ATA - durata determinata;

- 4 posturi de muncitor calificat -  fochist (3 posturi muncitor calificat IV -  
fochist si 1 post muncitor calificat II-fo ch ist) - Compartiment centrale termice -  Birou 
Tehnic-Serviciul ATA -durata determinata;

- lp o s t  de muncitor calificat IV - instalator termic - Compartiment instalatori 
sanitari termici -  Birou Tehnic -  Serviciul ATA - durata determinata;

- 3 posturi de bucatar -  Compartiment Bucătărie -  Birou Administrativ - 
Serviciul A.T.A -  durata determinata;

- 2 posturi de muncitor calificat IV -  electrician -  Compartiment electricieni -  
Birou Tehnic -  Serviciul A.T.A -  durata determinata.
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I. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

I I .  Dosarul de inseriere pentru posturile de m edic s i biolog/biochimist/  chim ist debutant 
va cuprinde urm ătoarele acte:

ajCerere de angajare adresata managerului in care se menţionează postul pentru care doreşte 
angajarea;
bjCopie xerox de pe diploma de licenţa si adeverinţa care sa ateste ultimul an de rezidentiat in 

specialitatea postului/adeverinta promovare examen specialist/certif¡catul de specialist sau primar 
pentru medici, medici dentişti, farmacişti, respectiv adeverinţa de confirmare in gradul profesional 
pentru biologi, biochimisti sau chimisti;
cjCopie xerox a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs; 
djDovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sancţiunile prevăzute la 

art.455 alin.(l) lit.e) sau f), la art.541 alin.(l) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin. (1) lit.d) sau e) din 
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare si 
cele de la art.39 alin.(l) lit.e) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 
biochimist, biolog si chimist, înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Ordinului Biochimistilor, 
Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania sau declaraţia pe propria răspundere pentru 
biolog/biochimist/chimist debutant;
e)Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut de Anexa nr.3 a ordinului menţionat; 
fjCazierul judiciar;
gJCertificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru 

exercitarea activitatii pentru postul pentru care candidează;
h) Chitanţa de plata a taxei de concurs;
i) Copia actului de identitate in termen de valabilitate.

III. Dosarul de înscriere pentru funcţiile  de : asistent medical, infirm ier si îngrijitor va conţine 
urm ătoarele docum ente:

Condiţii specifice:
Diploma de şcoala postliceala sanitara -  pentru asistenţi medicali;
Certificat de studii - minim şcoală generală -pentru infirmieri si îngrijitori.



a) cerere de angajare adresata managerului spitalului;
b) actul de identitate (copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) documente ( copie) care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate 
de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa medicala privind starea de sănătate, eliberata de medicul de fam ilie;
g) curriculum vitae;
h) certificate naştere, certificate căsătorie ( copie);
i) certificat de membru, aviz de libera practica sau adeverinata de la Ordinul Asistenţilor Medicali şi 
Moaşelor din România, filiala Botoşani, vizate pentru anul 2020 - pentru asistent medical;
j) Certificat de integritate.

IV. Dosarul de înscriere pentru funcţiile de muncitor calificat si bucatar va conţine 
următoarele documente:

a) cerere de angajare adresata managerului spitalului;
b) actul de identitate (copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) documente ( copie) care să ateste nivelul studiilor - minim şcoala generala;
d) certificat de studii care atesta calificarea in meserie -  bucatar, lacatus mecanic, fochist, 
electrician, instalator termic- (copie);

e) carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă;
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţa medicala privind starea de sănătate, eliberata de medicul de fam ilie;
h) curriculum vitae;
i) certificate naştere, certificate căsătorie ( copie);
j) Certificat de integritate.

Documentele care constituie Dosarul de înscriere vor f i  trimise pe adresa de e- mail a spitalului: 
spital @spita!ulmavromati. ro.

Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere on -  line este de doua zile lucratoare 
de la data publicării anunţului, pe adresa e- mail spital@spitalulmavromati.ro., urmând 
verificarea/selectarea dosarelor de înscriere, iar daca numărul dosarelor de înscriere va f i  mai mic 
sau egal cu numărul posturilor, interviul de selecţie nu va mai avea loc.

Rezultatele verificarii/selectarii dosarelor se va afişa pe site- ul spitalului 
www.spitalulmavromati.ro si la avizierul spitalului din strada Marchian n r .ll,  Botoşani.

Interviul de selecţie se va desfăşura în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati,, 
Botoşani la o data ulterioara, stabilita de către Comisia desemnata in vederea analizării si evaluării 
dosarelor si susţinere a interviului.

Contractele Individuale de Munca pe durata determinata se vor încheia in funcţie de necesităţile 
spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenta
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