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PROCES DE ACREDITARE

str.Marchian nr.l 1, Botoşani, tel/fax.0231/518812, www.spitalulmavromati.ro; e-mail: spital@spitalulmavromati.ro
Operator date cu caracter personal nr.35268

S p ita lu l J u d e ţe a n  ou  
„M avrom ati" Boto»:-s

JNTRARÇ-JESIRfr

ANUNT

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 si Legea nr.136/2020, a :

- 1 post de îngrijitor -  U PU -  str.Marchian n r . l l  -  durata determinata ce nu 
poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alerta.

I. Condiţii generale:
a) are cetăţenia româna, 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.

II. Dosarul de înscriere pentru funcţia de inariiitor va conţine următoarele documente:

a) cerere de angajare adresata managerului spitalului;
b) declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale;
c) declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
d) actul de identitate (copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
e) documente (  copie) care să ateste nivelul studiilor, certificat de studii - minim şcoală generală;
f) carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinţa medicala privind starea de sănătate, eliberata de medicul de familie ;
i) curriculum vitae;
j)  certificate naştere, certificate căsătorie (  copie);
k) Certificat de integritate.
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Dosarele de angajare vor fi depuse la registratura unităţii, in intervalul orar

Data limită până la care se pot depune dosarele de inseriere este: miercuri - 
25 noiembrie 2020 ora 15.30, urmând verificarea/selectarea dosarelor de înscriere, iar daca 
numărul dosarelor de inseriere va fi mai mic sau egal cu numărul posturilor, interviul de selecţie nu 
va mai avea loc.

Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare care tine loc de identitatea persoanei 
admisa /respinsa.

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.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenta 
„Mavromati" Botoşani, telefon 0231/518812 interior 1141 si pe site-ul www.spitalulmavromati.ro
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