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POIANA MARE, Dolj 

Str.  GĂRII , Nr.40  

CF : 4711561 

Tel. :0251/235299, Fax: 0251/235063  

e-mail : spitpoiana@yahoo.com 

 

Nr.6714/17.08.2015 

 

ANUNT 

 

 În conformitate cu prevederile Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice nr. 284/2010, ale HGRnr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 

fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru 

aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual 

din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  precum si ale adresei Ministerului Sanatatii - Directia Management si 

Structuri Unitati Sanitare nr.NB 6.513/32.635/25.801/17.06.2015, de aprobare a promovarii, prin exceptie de la 

prevederile pct.VI lit.b) din Anexa nr.1 la OMS nr.1470/2011, Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare judetul Dolj 

organizează examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a titularilor posturilor de 

„muncitori calificati  IV- croitori ”  din cadrul sectorului de activitate “Confectionare/ intretinere inventar 

moale”. 

 

Examenul va avea loc la sediul administrativ al unitatii situat in comuna Poiana Mare judetul Dolj, strada Garii 

nr.40, in data de 09.09.2015 ora 9
00

. 

 

CONDITII DE PARTICIPARE: 

 

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca salariatii ce detin functiile de  « muncitor calificat  IV - croitori » 

pentru a participa la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara, respectiv «  III »,  sunt 

urmatoarele : 

 3 ani vechime in meserie 

 In ultimii 3 ani, in urma evaluarii profesionale anuale, performantele profesionale individuale au 

fost apreciate cu calificativul ”foarte bine”, cel putin de doua ori . 

 

ACTELE NECESARE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI : 

 cerere de înscriere adresata managerului unitatii;  

 copie după actul de identitate ;  

 copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;  

 copie după carnetul de muncă; 

 copie dupa certificatele de nastere ale copiilor, daca este cazul; 

 copie dupa diploma de absolvire a cursurilor de calificare;  

 fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru anii: 2012, 2013 si 2014. 

NOTA:  

Copiile dupa actele sus mentionate, se prezinta insotite de documentele originale sau in copii legalizate. 

 Salariatul care se inscrie la examen este obligat sa depuna la secretariatul unitatii doar documentele 

care nu se afla la dosarul personal din cadrul biroului RUONS. 

            MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  

      SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE 
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 Dosarul de participare se va depune  pana in data de 04.09.2015 ora 12, la secretariatul unitatii; 

 Anterior depunerii dosarului la secretariatul unitatii, salariatul se va prezenta la biroul RUONS care, 

prin specialistii sai, va verifica dosarul d.p.d.v. al indeplinirii conditiilor legale de promovare.  

PROBELE  EXAMENULUI 

 Examenul de promovare va consta intr-o singura proba, respectiv proba scrisa.  

BIBLIOGRAFIE  

1. M. Ciontea, Petrache Dragu – Manualul croitorului - Editura didactică şi pedagogică, 1996;  

2. Mihaela Timofte Cocoş – Croitorie practică – Editura Ceres 1987;  

3. Mariana Cacoveanu – Proiectarea tiparelor în designul vestimentar – Casa de editură „Atlas – Clusium” 

Cluj-Napoca  2003;  

4. E. Bucurenci, I. Bucurenci – Utilajul şi tehnologia finisării produselor textile - Manual pentru clasa a 

XII-a Editura Didactică şi pedagogică 1981; 

5. Moisă Vica – Desen tehnic de specialitate (croitorie) - Editura Didactică şi pedagogică 1999;  

6. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; 
7. Petrache Dragu – Modă şi tipare – Editura Tehnică 1981; 

8. Construirea tiparelor şi a şabloanelor pentru produse de îmbrăcăminte,autor Bratoi Elena-2005; 

9. HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii 

si sanatatii in munca nr. 319/2006; 

10. HGR nr. 355 /2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; 

11. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

12. Brumariu A., Proiectarea îmbrăcămintei, Institutul Politehnic, Iaşi, 1989 

13. Curelaru M., Brătoi E., Dicţionar de termeni de specialitate din industria 

       textile-pielărie, Editura Spiru Haret, Iaşi, 2004; 

14. Filipescu E, Structura şi proiectarea confecţiilor, Editura Performantica, 

      Iaşi, 2003; 

15. Standarde de pregătire profesională revizuit, calificare croitor îmbrăcăminte după comandă, nivelul 

2,Bucureşti, 2005. 

MODALITATEA DE DESFASURARE A EXAMENULUI 

Modul de desfasurare a examenului este prevazut in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea 

examenului de promovare atasat la prezentul anunt. 

Relatii suplimentare cu privire la bibliografie, continutul dosarului pentru examen  precum si 

modalitatea de desfasurare a examenului se pot obtine de la biroul RUONS al spitalului. 

MANAGER 

Ec.Oprescu Viorel 

INTOCMIT, 

Consilier Andrei Florenta 

 


