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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.6966/31.08.2015 

 

ANUNT 
 

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

publice nr. 284/2010, ale HGR nr.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 urmatoarelor posturi: 

- municitor calificat II-instalator sanitar 

- municitor calificat III-tamplar 

- municitor calificat IV- zidar  

- municitor calificat IV- zugrav 

 

Examenul va avea loc la sediul administrativ al unitatii , « Sala –Raport de garda » din Pavilionul « Triaj » situat 

in comuna Poiana Mare judetul Dolj, strada Garii nr.40, in data de 15.09.2015 ora  9 
30

. 

 

CONDITII DE PARTICIPARE: 

1.Pentru functia de « muncitor calificat I –instalator sanitar » : 

 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 II –tamplar » : 

 6 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 . 

3.Pentru functiile de « muncitor calificat III-zidar » si « muncitor calificat III-zugrav » : 

 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. 

 

            MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  

      SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE 
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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 11.09.2015 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  

I .Pentru promovarea in treapta profesionala” I” a functiei de muncitor calificat-instalator: 

1.Legea nr.10/1995 privind calitatea constructiilor; 

2.C16-79-normative pentru executarea lucrarilor pe timp friguros; 

3.STAS 1470-90-alimentarea cu apa la constructii civile si industriale; 

4.STAS 1504-instalatii sanitare-distanta de amplasare a obiectelor sanitare; 

5.STAS 1795-86-instalatii sanitare; Canalizare interioara; Prescriptii fundamentale; 

6.Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 

7.HGR 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor 

 provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale; 

8.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

II .Pentru promovarea in treapta profesionala ” II”  a functiei de muncitor calificat-tamplar: 

1.Cartea tamplarului universal-A.Hinescu-editura Tehnica 1898;  

2.Iniţiere în tâmplărie – Editura CCD Târgu Mureş, 2002; 

3. Utilajul şi tehnologia fabricării mobilei şi altor produse finite din lemn, Editura Didactică şi 

 Pedagogică, Bucureşti 1993 ; 

4.Lemnul – structură, proprietăţi, tehnologie, Editura Ceres, Bucureşti 1975;  

5. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 

6.HGR 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor 

 provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale; 

7.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
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III. Pentru promovarea in treapta profesionala ” III”  a functiei de „muncitor calificat-zidar „: 

1.Legea nr.10/1995 privind calitatea constructiilor; 

2.C18/83-normative pentru executarea tencuielilor umede; 

3.C16-79- normative pentru executarea lucrarilor pe timp friguros; 

4 NE 001/96-instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala; 

5.STAS 457-80-caramizi pline presate pe cale umeda; 

6.STAS 5185-80- caramizi si blocuri cu goluri verticale 

7. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 

8. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

9.HGR 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor     

 provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale; 

IV.  Pentru promovarea in treapta profesionala ” III”  a functiei de „muncitor calificat-zugrav „ : 

1.Legea nr.10/1995 privind calitatea constructiilor 

2.C 3-76 –normative pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii 

3.C16-79- normative pentru executarea lucrarilor pe timp friguros 

4.STAS 7359-89-vopsea lavabila pe baza de poliacetat de vinil 

5.STAS 545/1-80-ipsos pentru constructii 

6. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 

7. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

8. HGR 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor     

 provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale; 

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-Mihaela 

INTOCMIT, Consilier Andrei Fl. 


