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ANUN T
Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botosani, angajeaza fara concurs pe

perioada determinata, (pana la maxim 30 zile de la incetarea stsrii de alerta), in contextul
instituirii stlrii de alertl pe teritoriul Romflniei, conform art. ll, coroborat cu art. 27 din
Legea nr. 5512020 privind unele misuri pentru prevenirea Ei combaterea efectelor
pandemiei de COYID-I9 - actualiztt,:

UN POST TEMPORAR VACANT DE ECONOMIST II
- pe durata determinata in cadrul Serviciului Financiar-Contabil

A. Conditii generale de ocupare a posturilor:
a) are cetd{enia romdn6, cetdJenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa(indnd Spaliului Economic European gidomiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba rom6nd, scris gi vorbit;

c) are capacitate deplinl de exerciliu;
d) indeplinegte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice;
e) are o stare de slnitate corespunzdtoare postului pentru care candideazd;

B. Conditiile specifice pentru ocuparea postului:

- Studii superioare in domeniul economic -Diploma de licenta in specialitatea "Contabilitate
si informatica de gestiune";

- Minim 6 luni in specialitatea postului;
- Cunostinte temeinice in utilizarea calculatorului.

DOSARELE DE INSCRIERE SE PRIMESC PANA LA DATA DE IO.I2,2O2I ORA 13,00

LA SECRETARIATUL UNITATII

Actele necesare in vederea ocuplrii, flri concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante
sunt:

1. cererea de inscriere adresatd managerului Spitalului de recuperare ,,Sf. Gheorghe,, Botosani,
in care se menlioneazd postul pentru care doregte sd concureze (ANEXA l);

2. declaratia privind consimlSmAntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nr. 190/2018 privind mdsuri de punere in aplicare a Regulamentului 1Ue; 20161679
al Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in
ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor date gi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind proteclia datelor), cu modificdrile
ulterioare (ANEXA a);

3. copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificatului de naEtere, certificatului de
cdsdtorie, sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupi caz;

4. copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd
condiliilor specifice ale postului;

5. copia carnetttlui de muncd sau, dupd caz, adeverinte care atesta vechimea in muncd, in
meserie gi / sau in specialitatea studiilor sau extras din aplicatia Revisal;

6. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rdspundere cI nu are antecedente penale care s[il facd incompatibil cu func{ia pentru care candideazd (ANEXA 2). Candidatul declarat admis la

indeplinirea



selectia dosarelor, cate a depus la inscriere o declaralie pe propria r[spundere c6 nu are antecedente
penale, are obliga{ia de a completa documentele cu originalul cazieruluijudiciar, odata cu celelalte acte
originale in momentul angajarii;

7. adeverinla medical[ eliberatI
cd este apt din punct de vedere fizic si

de medicul de familie sau certificat medical din care si rezulte
neuropsihic pentru exercitarea activitdtii pentru postul pentru

care candideazd;

8. curriculum vitae, modelcomun european;

9. declaralie pe propria rdspundere cd este/nu este incadrat / incadratl la o altd institulie publica
sau privatd ;i nu se afl6 in situalia de carantind sau izolare la domiciliu (ANEXA 3).

Anexele prevazute a rt necesare le puteti gasi pe site-ul unirafii http://www.spitalbt-
sfgheorghe.ro/anunturipublice si la Biroul RUNOS al Spitalului de Recupuroiu',Sf Gh*rgh""
Botosani

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care
certifica pentru conformitate cu originalul de catre personalul din cadrul Serv.RUNOS.

Persoanele inscrise (dosare complete), vor participa la un interviu de selectie in autu a.
l1.l2.202l,ora 10,00

MANAGER,
EC. GABRIELA VARZARI

* 
{ -:--'



Anexa Nr. I
la metodologie cJ OMS nr. 905/2020 modif prim OMS nr. IB3g/2020

CERERE
pentru inscriere la selecfia dosarelor, angajare firl concurs pe perioadI determinat[, personal

contractual, in baza art. 11 din Legea nr.5512020 privind unele misuri pentru prevenirea gi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Subsemnatul(a), CNP

.. ... cu domiciliul in localitatea ................

str.

determinatS, conform art. 1l din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi

combaterea efectelor pandemiei de covlD- 19, pe postul de

din cadrul Compartimentului

Dosarul de inscriere le selec{ie con{ine urmrtoarele documente:

Data Semndtura

nr. ..., ap. ..., jude{ul telefon mobil



Anexa Nr. 2
la metodologie cf, OMS nr. 905/2020 moclif. Cu OMS nr. lg39/2020

domiciliat(i) in

DECLARATIE*)
pe propria rlspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul(a), ., posesor/posesoare alla C.l.

la data de

cunoscAnd

prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria r6spundere cd nu am

antecedente penale qi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmlrire penali.

*) Prezenta declaralie este valabild pdnd la momentul depunerii cazierului judiciar, in conformitate cu

prevederile legale in vigoare

Data Semndtura



Anexa Nr.3
la metodologie cf. OMS nr. 905/2020 modif. Cu OMS nr. lg39/2020

DECLARATIE
Pe propria raspundere

:::::-:":ll1l ,,;0".",";" ,;;",;,::::-:::i' -,',";;;;,,
..., declar pe propria raspundere ca sint/nu sint

incadrat (a) la o alta institutie publica sau private si in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr.

41412020, privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de

sanate publica internationaldeterminate de infectia cu covid l9 si stabilirea unor masuri in vederea

prevenirii si limitarii efectelor epidemiei, cu modificarile si completarile ulterioare, nu ma aflu in
situatie de carantina sau izolare la domiciliu si am luat la cunostinta de prevederile art. 326 dinCodul
penal privind falsul in declaratii si de cele ale art.352 din Codulpenalcu privire lazadarnicirea bolilor.

Data: Semnatura



Anexa Nr. 4
la metodologie cf, OMS nr. 905/2020 modtf, prin OMS nr. 1839/2020

DECLARATIE

Subsemnatul(a), declar cd am luat

cunogtintd de drepturile mele conform legislatiei in materie de prelucrare de date cu caracter personal,

in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European qi al Consiliului din27
aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter

personal 9i privind libera circulalie a acestor date gi de abrogare a Directivei g5l46lcE (Regulamentul

general privind proteclia datelor) qi imi exprim consim(dm6ntul pentru prelucrarea datelor prev6zute in

cererea de inscriere la seleclia dosarelor, angajare fdrd concurs pe perioadd determinatd, personal

contractual, inbaza art. ll din Legea nr.5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea

efectelor pandemiei de COVID- 19, iar pentru cei declaraJi admigi, pe toatd durata angajdrii.

Refuzul acordlrii consimtdmdntului atrage imposibilitatea participirii la selec{ie.

l-_l Oa, sunt de acord.

l-_-] XU sunt de acord.

Men{ionez

internet, la adresa

cd sunt de acord cu afigarea numelui in lista cu rezultatele selec{iei, publicatd pe

Data Semnitura


