


-extras din aplicaţia Revisai - "raport per salariat" (de la data de 01.08.2011 până în prezent),
semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă/
specialitate ( de la data de O 1.01.2011 până în prezent) în copie;

-contracte individuale de muncă, acte adiţionale şi decizii de încetare a contractului individual
de muncă, în copie ( de la data de O 1.01.2011 până în prezent)

f) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează (conform modelului anexat); 

g) adeverinţă medicală în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de 
către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

h) curriculum vitae;
i) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în 

curs; 
j) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile

prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 
cu modificarile şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea 
nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimiştilor în sistemul 
sanitar din Romania; 

k) declaraţie referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate 
(conform modelului anexat). 

Candidaţii selecţionaţi vor prezenta documentele în original, pentru confruntare, 
la angajare. 

Dosarele pentru angajare se vor depune în zilele lucrătoare la sediul Spitalului 
,comp RUNOS pana la data de 28.09.2021 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 021.3515295, interior 133. 
Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de 

organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi mai mulţi candidaţi la selecţia dosarelor. 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR: 

- Perioada, data limită şi intervalul orar de
depunere a dosarelor de angajare

- Selecţia dosarelor de angajare

- Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de

angaJare

- Data prezentării la post şi a prezentării
documentelor în original (pentru toate
documentele depuse în copie de dosarul de
angajare)

Intervalul orar 08,00-
14,00 la Birou RUNOS 

27-28.09.2021

29.09.2021 

30.09.2021 (se va afişa 
pe site-ul spitalului 

01.10.2021, ora 09.00 
la BIR.RUNOS 


