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1 S p ita iu l Ju d e ţe a n d e U rge n tă
•
„M avro m att" B o to şa n i

ANUNŢ

(NTRARE-iESIRE

Prin prezenta vă comunicăm că Spitalul Judeţean de Urgenţă "M avrom ati"
Botoşani, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum
urmează:
Com partim ent supraveghere, aparatura medicala si m onitorizare firm e de
m entenanta - Birou Tehnic - Serviciul ATA - concurs in data de 21.09.2021:
- 1 post de inginer specialist IA (domeniul de licenţa stiinte inginereşti aplicatespecializarea: inginerie medicala; inginerie fizica) - durata nedeterminata;
Birou Tehnic - Serviciul ATA - concurs in data de 22,09.2021:
- 1 post de inginer specialist IA (domeniul de licenţa inginerie civila - specializarea:
Construcţii civile, industriale şi agricole; Inginerie civilă; domeniul de licenţa Ingineria instalaţiilor specializarea: Instalaţii pentru construcţii; domeniul de licenţa Inginerie electrică - specializarea:
Sisteme electrice; Electronică de putere şi acţionări electrice; Electrotehnică; domeniui de licenţa
Inginerie mecanică - specializarea: Inginerie mecanică; Ingineria şi managementul resurselor
tehnologice în construcţii; domeniul de licenţa Inginerie industrială - speciaiizarea.Tehnoiogia
construcţiilor de maşini; Inginerie industrială) - durata nedeterminata;
Com partim ent centrale termice - Birou Tehnic - Serviciul ATA - concurs in data
de 23.09.2021:
- 4 posturi de m uncitor calificat IV - fo ch ist (se pot înscrie fo ch isti care au
clasa A sau clasa C) - durata nedeterm inata ;
Com partim ent Spălătorie - Birou Adm inistrativ - Serviciul ATA - concurs in
data de 27.09.2021:
- 1 post de spalatoreasa - durata nedeterm inata ;
- 1 post de lenjereasa
durata nedeterm inata;
-

Com partim ent Electricieni- Birou Tehnic - Serviciul ATA - concurs in data de
28.09.2021:
- 2 posturi de m uncitor calificat IV - electrician - durata nedeterm inata ;
Com partim ent Auto - Birou Adm inistrativ - Serviciul A.T.A - concurs in data de
29.09.2021:
- 1 post de ş o fe rii - durata nedeterm inata;

Secţia Chirurgie Plastica si Microchirurqie Reconstructiva - concurs
22.09.2021:
- 1 post de infirmier debutant (durata nedeterminata);

in

data

de

Laborator BFTAdulţi str.Marchian n r .ll - concurs in data de 23.09.2021:
- 1 post de infirm ier debutant (durata nedeterminata);
-

Bloc Operator str.Marchian n r .ll concurs in data de 27.09.2021:
1 post de asistent medical debutant (durata nedeterminata);
-

-

Secţia Psihiatrie Postcura Toxicodependente - str.l.C.Bratianu nr.116
de 28.09.2021:
- 1 post de infirm ier debutant (durata nedeterminata);

-

concurs in data

Secţia Psihiatrie III Acuţi -str.l.C.Bratianu nr.116 - concurs in data de 29.09.2021:
- 1 post de infirmier debutant (durata nedeterminata);
Camera de Garda Psihiatrie - str. I.CBratianu nr.116 concurs in data de 30.09.2021:
- 1 post de infirmier debutant (durata nedeterminata);
Compartiment A.T.I b-dul M.Eminescu nr.12 - concurs in data de 04.10.2021:
- 1 post de asistent medical debutant cu PL (durata nedeterminata);
Farmacie - concurs in data de 05.10.2021:
- 2 posturi de asistent farm acie cu PL (durata nedeterminata);
Laboratorul de Analize Medicale Recoltări - concurs in data de 06.10.2021:
- 2 posturi de asistent medical debutant cu PL (durata nedeterminata);
-

-

-

Dosarul de concurs pentru postul de asistent medical debutant cu PL, va cuprinde următoarele acte:
- cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul (cerere tip care se gaseste la
registratura unitarii) ;
- CV (curriculum vitae) europass;
- copia diplomei de studii in domeniu;
copii ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
autorizaţie de liberă practică eliberată si avizată de Ordinul Asistenţilor Medicali şi
Moaşelor din România, filiala Botoşani, vizată pentru anul 2021;
- adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă (după data de 01.01.2011);
- copia carnetului de muncă din care să reiasă vechimea în muncă (pana la 01.01.2011);
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz,
recomandarea de la ultimul loc de muncă;
- fişă medicală efectuată prin Ambulatoriul Integrat al spitalului însorita de avizul medicului
de psihiatrie;
- certificat de cazier judiciar;
- certificat de integritate;
- copie Carte de Identitate;
copie certificat de naştere;
dosar şină;
- chitanţa de plata a taxei de concurs - 50 RON.
-

-

-

-

Dosarul de concurs pentru postul de asistent farmacie, va cuprinde următoarele acte:
cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul (cerere tip care se gaseste la registratura
unitatii) ;
CV (curriculum vitae) europass;
copia diplomei de studii in domeniu (farmacie);
vechime minima in specialitate (farmacie) de 6 luni;
autorizaţie de liberă practică eliberată si avizată de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din
România, filiala Botoşani, vizată pentru anul 2021;
- adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă (după data de 01.01.2011);
copia carnetului de muncă din care să reiasă vechimea în muncă (pana la 01.01.2011);
copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de ia
ultimul loc de muncă;
- fişă medicală efectuată prin Ambulatoriul integrat al spitalului însoţita de avizul medicului de
psihiatrie;
certificat de cazier judiciar;
certificat de integritate;
copie Carte de Identitate;
copie certificat de naştere;
dosar şină;
chitanţa de plata a taxei de concurs - 50 RON;
Dosarul de concurs pentru postul de infirmier debutant va cuprinde următoarele acte:
cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul (cerere tip care se gaseste la registratura
unitatii);
CV (curriculum vitae) europass;
certificat de studii minim şcoală generală ( copie xerox);
adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă (după data de 01.01.2011);
copia carnetului de muncă din care să reiasă vechimea în muncă (pana la 01.01.2011);
copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la
ultimul loc de muncă;
- fişă medicală efectuată prin Ambulatoriul integrat al spitalului însoţita de avizul medicului de
psihiatrie;
certificat de cazier judiciar;
certificat de integritate;
copie Carte de Identitate;
copie certificat de naştere;
dosar şină;
chitanţa de plata a taxei de concurs - 50 RON.
-

Dosarul de concurs pentru postul de Inginer specialist IA , va cuprinde următoarele acte:

-

cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul (cerere tip care se gaseste la registratura
unitatii);
CV (curriculum vitae);
diploma de licenţa in specialitate ( copie xerox );
vechime de minim 6 ani si 6 luni in specializarea dobândita;
copia carnetului de muncă din care să reiasă vechimea în muncă, respectiv vechimea în
specialitate (pana la 01.01.2011);
adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă, respectiv vechimea în specialitate (după data de
01. 01. 2011) ;
fişă medicală efectuată prin Ambulatoriul integrat al spitalului însoţita de avizul medicului de
psihiatrie;
certificat de cazier judiciar;
certificat de integritate;
copie Carte de Identitate;
copie certificat de naştere;
dosar şină;
chitanţa de plata a taxei de concurs - 50 RON;

Dosarul de concurs pentru postul de şofer II, va cuprinde următoarele acte:

-

cerere de înscriere la concurs în care să specifice postulfcerere tip care se gaseste la registratura
unitatii);
CV (curriculum vitae) europass;
certificat de studii - minim şcoală generală ( copie xerox );
permis de conducere pentru şofer profesionist sau diploma de absolvire a invatamantului mediu ori
profesional de specialitate ( copie xerox);
adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă (după data de 01.01.2011);
copia carnetului de muncă din care să reiasă vechimea în muncă (pana la 01.01.2011);
fişă medicală efectuată prin Ambulatoriul integrat al spitalului însoţita de avizul medicului de
psihiatrie;
certificat de cazier judiciar;
certificat de integritate;
copie Carte de Identitate;
copie certificat de naştere;
dosar şină;
chitanţa de plata a taxei de concurs - 50 RON.

Dosarul de concurs pentru postul de muncitor calificat IV - electrician, va cuprinde următoarele acte:
cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul (cerere tip care se gaseste la registratura
unitatii);
CV (curriculum vitae) europass;
certificat de studii - minim şcoală generală (copie xerox);
certificat de studii care atesta calificarea in meseria de electricianfcopie xerox);
adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă (după data de 01.01.2011);
copia carnetului de muncă din care să reiasă vechimea în muncă (pana la 01.01.2011);
copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la
ultimul loc de muncă;
- fişă medicală efectuată prin Ambulatoriul integrat al spitalului însoţita de avizul medicului de
psihiatrie;
certificat de cazier judiciar;
certificat de integritate;
copie Carte de Identitate;
copie certificat de naştere;
dosar şină;
chitanţa de plata a taxei de concurs - 50 RON.
Dosarul de concurs pentru postul de muncitor calificat IV - fochist. va cuprinde următoarele acte:
cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul (cerere tip care se gaseste la registratura
unitatii);
CV (curriculum vitae) europass;
certificat de studii - minim şcoală generală (copie xerox);
certificat de studii care atesta calificarea in meseria de fochist (copie xerox);
adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă (după data de 01.01.2011);
copia carnetului de muncă din care să reiasă vechimea în muncă (pana la 01.01.2011);
copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la
ultimul loc de muncă;
- fişă medicală efectuată prin Ambulatoriul integrat al spitalului însoţita de avizul medicului de
psihiatrie;
certificat de cazier judiciar;
certificat de integritate;
copie Carte de Identitate;
copie certificat de naştere;
dosar şină;
chitanţa de plata a taxei de concurs - 50 RON.

Dosarul de concurs pentru postul de spalatoreasa va cuprinde următoarele acte:
cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul(cerere tip care se gaseste la registratura
unitatii);
CV (curriculum vitae) europass;
certificat de studii - minim şcoală generală ( copie xerox);
- adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă (după data de 01.01.2011);
- copia carnetului de muncă din care să reiasă vechimea în muncă (pana la 01.01.2011);
copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la
ultimul loc de muncă;
- fişă medicală efectuată prin Ambulatoriul integrat al spitalului însoţita de avizul medicului de
psihiatrie;
certificat de cazier judiciar;
certificat de integritate;
copie Carte de Identitate;
copie certificat de naştere;
dosar şină;
chitanţa de plata a taxei de concurs - 50 RON.
Dosarul de concurs pentru postul de leniereasa va cuprinde următoarele acte:
cerere de înscriere la concurs în care să specifice postulfcerere tip care se gaseste la registratura
unitatii);
CV (curriculum vitae) europass;
certificat de studii - minim şcoală generală ( copie xerox);
certificat de studii care atesta calificarea in meseria de confectioner / croitor (copie xerox);
- adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă (după data de 01.01.2011);
copia carnetului de muncă din care să reiasă vechimea în muncă (pana la 01.01.2011);
copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la
ultimul loc de muncă;
- fişă medicală efectuată prin Ambulatoriul integrat al spitalului însoţita de avizul medicului de
psihiatrie;
certificat de cazier judiciar;
certificat de integritate;
copie Carte de Identitate;
copie certificat de naştere;
dosar şină;
chitanţa de plata a taxei de concurs - 50 RON.

Dosarele de concurs vor fi depuse la Registratura din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenta
„Mavromati" Botoşani din str.Marchian n r .ll, pana la data de 13.09.2021, ora 15,30.
Concursul/examenul pentru ocuparea posturilor vacante se va desfăşura în sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă „Mavromati,, Botoşani din strada Marchian nr. 11 şi va consta din următoarele probe:
- proba scrisă ( 2 ore );
proba practica;
interviu.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au promovat cele trei probe şi care au obţinut cel puţin nota 7 la
fiecare probă.
La concursurile organizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani in zilele de
21.09.2021. 22.09.2021. 23.09.2021. 27.09.2021, 28.09.2021. 29.09.2021. 30.09.2021. 04.10.2021. 05.10.2021
si 06.10.2021 ora începerii probei scrise va fi ora 09.00, candidaţii inscrisi avand obligaţia sa fie prezenţi cu
30 min înainte de începerea probei scrise, iar verificarea identităţii se va face numai pe baza de B.l sau C.l.
Bibliografia de concurs se va afişa pe site- ul spitalului - www.SDitalulmavromati.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenta „Mavromati"
Bi
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