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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.4617/29.07.2015 

 

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 tr.II si IV-electricieni”  din cadrul echipei de intretinere si reparatii instalatii/utilaje. 

 

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

nr.40, in data de 14.08.2015 ora  11 
00

. 

 

CONDITII DE PARTICIPARE: 

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca salariatii ce detin functia de  « muncitor calificat II si IV - 

electrician » pentru a participa la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara, respectiv tr.I si III 

sunt urmatoarele : 

1.Pentru functia de muncitor calificat I –electrician : 

 9 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 . 

 

2.Pentru functia de muncitor calificat III –electrician : 

 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. 
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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. 

 Dosarul de participare se va depune  pana in data de 10.08.2015 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 practica.  

BIBLIOGRAFIE  

1. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice şi maşini electrice (se pot studia manualele şi cărţile din 

literatura tehnică de specialitate) ;  

2. Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor - I 7/2011; 

3. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V 

c.a. în unităţile energetice - PE 102/1986 (republicat în 1993); 

4. Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice (republicate in 1993). Modificarea 1 (1990) - PE 022-

3/87; 

5. Instrucţiuni pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice ale furnizorilor de energie şi la 

consumatorii industriali şi similari - PE 120/1994; 

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                                                             SEF BIROU RUONS 

                   Ec.Oprescu Viorel                                            Referent de spec.Vasile Anca-Mihael 

 


