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ANUNT
Concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de
“Inginer specialist IA” din cadrul compartimentului de securitate a muncii, PSI, protecţie
civilă si situaţii de urgenţă publicat pe site-ul unitatii in data de 05.02.2016 se amâna din lipsă de
candidati, intreaga procedură a concursului reluindu-se, dupa cum urmeaza:
La concurs poate participa persoana care indeplineste conditiile generale prevazute in 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 si conditiile
specifice prevazute in Ordinul 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 in fisa postului corespunzatoare functiei
contractuale vacante si anume:
CONDITII GENERALE:
are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
cunoaste limba romana, scris si vorbit;
are varsta minima reglementata de prevederile legale;
are capacitate deplina de exercitiu;
are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea.
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CONDITII SPECIFICE:
studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea studiilor superioare;
autorizatie valabila de operator RSVTI –responsabil cu supravegherea, verificarea tehnica
a instalatiilor, emisa de ISCIR;
certificat de absolvire cursuri in domeniul securitatii si sanatatii in munca recunoscut de
MMFPSPV si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;
certificat de absolvire cursuri in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor(PSI)
recunoscut de MMFPSPV si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;
 Candidatul declarat “admis” la concurs este obligat sa faca dovada absolvirii de
cursuri in domeniul protectiei civile recunoscute de MMFPSPV si Ministerul
Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice sau sa efectueze pe cheltuiala proprie
aceste cursuri in termen de maxim 6 luni de la incadrare.
Fisa de post corespunzatoare functiei contractuale vacante este prevazuta in anexa nr.1 la
prezentul anunt.
DOSARUL DE CONCURS
va contine urmatoarele documente:
cerere de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;
copia actului de identitate ;
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea
unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor
specifice ale postului solicitate de unitate;
Copia carnetului de munca si /sau, dupa caz, adeverinta-pentru perioada ulterioara datei de
01.01.2011- care sa ateste vechimea in munca si in specialitate;
cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult
6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate;
curriculum vitae;
chitanta de plata a taxei de concurs in valoare de 200 lei platita la “Serviciul FinanciarContabilitate” al unitatii.
 Taxa de concurs va fi achitata numai dupa afisarea rezultatelor de selectie a
dosarelor, numai de catre candidatii al caror dosar a fost declarat “admis”,
cel mai tirziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul , data,
numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de
Ministerul Sanatatii;
 In cazul documentului prevazut la alin.5 ( cazierul judiciar) candidatul
declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe
propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tirziu pana la
data desfasurarii primei probe a concursului;
 Actele solicitate in copie vor fi prezentate in original in vederea verificarii
conformitatii copiilor cu acestea.
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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURS
BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA SSM:
BIBLIOGRAFIA SSM:
1. Legea Nr. 53/ 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate
şi/sau sănătate la locul de muncă cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de lucrători a echipamentelor de muncă;
7. Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
locul de muncă;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni
dorsolombare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate referitoare
la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
11. Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
12. Hotărârea Guvernului nr.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.
TEMATICA SSM:
1. Obligaţiile angajatorilor; Obligaţiile lucrătorilor; Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi
raportarea evenimentelor conform Legii nr. 319/2006;
2. Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; Servicii de
prevenire şi protecţie conform Hotărârii nr. 1.425 din 11/2006;
3. Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 971/2006;
4. Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 1.048/2006;
5. Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 1.146/2006;
6. Obligaţii generale; Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor conform Hotărârii nr.
1091/2006;
7. Obligaţiile angajatorilor; Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor; Protecţia
ochilor şi a vederii conform Hotărârii nr. 1028/2006;
8. Obligaţiile angajatorilor; Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor conform Hotărârii
nr.1051/2006;
9. Obligaţiile angajatorului; Supravegherea sănătăţii conform Hotărârii nr. 1136/2006;
10. Obligaţiile angajatorilor. Servicii medicale profilactice conform Hotărârii Guvernului nr.
355/2007.
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BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA ISCIR -RSVTI
BIBLIOGRAFIA ISCIR
1. Legea nr. 64 / 21 martie 2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil – republicată,
actualizată;
2. Hotararea nr. 1340 / 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
modificata;
3. Ordinul nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea
operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR - operator RSVTI, modificat;
4. Ordinul nr. 165 / 4 iulie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului
tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, modificat;
5. Prescriptia tehnică PT R1 - 2010 „Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat,
stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati,
elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)”- M.of.634 bis/09.09.2010Anexele 1-4 la ord.ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr.1404/2010;
6. Prescriptia tehnică PT C 7—2010 „Dispozitive de siguranț ă”- M.of.385 bis/10.06.2010Anexele 1-7 la ord..ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr 663/2010;
7. Prescriptia tehnică PT C 8—2010 „Instalaț ii de distribuț ie gaze petroliere lichefiate” M.of.385 bis/10.06.2010-Anexele 1-7 la ord..ministrului economiei, comertului si mediului
de afaceri nr 663/2010;
8. Prescriptia tehnică PT C 9—2010 „Cazane de apă caldă ș i cazane de abur de joasă
presiune”- M.of.385 bis/10.06.2010-Anexele 1-7 la ord. ministrului economiei, comertului si
mediului de afaceri nr 663/2010;
9. Prescriptia tehnică PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire şi acceptarea
personalul auxiliar de deservire ”- Mof 11 bis/08.01.2010-Anexele 1-3 la ord.ministrului
economiei nr.2154/2009;
10. Prescriptia tehnică PT C2 – 2010 „Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi ”- M.of.513
bis/23.07.2010 –Anexele 1-3 la ord.ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri
nr 1007/2010;
11. Prescriptia tehnică PT C11 – 2010 „Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si
instalatii de ardere aferente cazanelor ”- M.of.513 bis/23.07.2010 –Anexele 1-3 la
ord.ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr 1007/2010;
TEMATICA ISCIR
1. Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor de instalaţii/echipamente conform
Legii nr. 64 / 21 martie 2008 ;
2. Instalaţii/echipamente pentru care se autorizează funcţionarea conform Hotararii nr. 1340 /
27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
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3. Autorizarea operatorului RSVTI - persoană fizică conform Ordinului nr. 130/ 10 mai 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu
supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI;
4. Personalul tehnic de specialitate care este atestat de către ISCIR conform Ordinului nr. 165 /
4 iulie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de
specialitate în domeniul ISCIR;
5. Domeniul de aplicare al Prescriptiei tehnice PT R1 - 2010 si componentele de securitate la
care se face referire în aceasta prescriptie tehnică;
6. Domeniul de aplicare al Prescriptiei tehnice PT C 7—2010 ;
7. Domeniul de aplicare al Prescriptiei tehnice PT C 8—2010 ;
8. Conditii privind autorizarea functionarii si utilizarea/exploatarea cazanelor prevazute in
Prescriptia tehnică PT C 9—2010 ;
9. Domeniul de aplicare al Prescriptiei tehnice PT CR8 – 2009 si conditii privind formarea
profesionala a fochistilor conform acestei prescriptii;
10. Exploatarea sistemelor de automatizare din centralele termice conform PT C11 – 2010.
BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA -SITUATII DE URGENTA ( SU)
BIBLIOGRAFIA - SITUATII DE URGENTA
1. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
2. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de
stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin
un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor;
3. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor;
4. Ordinul nr. 108 / 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea
riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004, modificata prin
ord.ministrului administratiei si internelor nr.349/2004;
5. Hotarârea Guvernului României nr. 1739 / 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor
de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi / sau autorizării privind securitatea la
incendiu, modificata prin HGR 19/2014;
6. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;
7. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, modificat şi completat de
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
8. H.G.R. nr. 642 / 29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de
vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
9. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262 / 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;
10. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor - indicativ P 118-99- aprobat prin ordinul
nr.27/N/07.04.1999 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului;
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11. Normativ pentru proiectarea, execuț ia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente
clădirilor” - indicativ I-7/2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi
turismului nr. 2.741/2011.
TEMATICA- SITUATII DE URGENTA
1. Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului privind
apărarea împotriva incendiilor;
2. Criteriile de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligaţia de a angaja
cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii in domeniul apărării împotriva
incendiilor;
3. Măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice de
iluminat şi forţă, la mijloace de încălzire electrică sau cu sobe;
4. Riscuri sau pericole de explozie şi/sau de incendiu determinate de electricitatea statică;
5. Cauzele de incendiu şi prevenirea lor:
- clasificarea cauzelor de incendiu; starea de pericol şi pericolul de incendiu;
- cauze de incendiu de natura electrostatica;
- cauze de incendiu de natura mecanica la instalaţiile de încălzire;
- cauze de incendiu generate de flacăra deschisă, scântei, materiale incandescente;
6. Pericole, cauze şi masuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor la depozitarea materialelor
combustibile şi a produselor inflamabile lichide;
Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice nevoilor locale;
7. Organizarea intervenţiei la stingerea incendiilor:
- măsuri organizatorice şi tehnice pentru asigurarea primei intervenţii;
- conceptul de acţiune pentru stingerea incendiilor;
- modalitatea alarmării forţelor de intervenţie;
8. Organizarea protecţiei civile; Pregătirea pentru protecţia civilă; Protecţia populaţiei şi a
bunurilor materiale;
9. Cerinte specifice si categorii de instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă;
10. Înştiinţarea şi alarmarea, atribuţii de bază în realizarea protecţiei populaţiei
şi bunurilor materiale; Reguli de comportare pe timpul alarmei publice .
Concursul pentru ocuparea postului vacant se va desfasura dupa urmatorul calendar:
NR.
ETAPA CONCURSULUI
CRT.
1
Anuntarea organizarii concursului in M.OF, portal
posturi.gov.ro, presa scrisa, site-ul unitatii si sediul unitatii
2
Depunerea dosarelor
3

Selectarea dosarelor de concurs

4

Afisare rezultate selectie dosare

5

Depunerea contestatiilor

DATA
29.02.201601.03.2016
Pana in data de
15.03.2016, ora 1500
Pana in data de
17.03.2016
17.03.2016 ora 1200
Pana in data
18.03.2016 ora 1200
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6

Solutionarea contestatiilor, afisarea rezultatelor contestatiilor

21.03.2016

7

Proba scrisa

23.03.2016, ora 900

8

Notarea si afisarea rezultatelor dupa proba scrisa

23.03.2016, ora 1430

9

Depunere contestatii proba scrisa

10

Solutionarea contestatiilor, afisarea rezultatelor contestatiilor

Pana in data
24.03.2016, ora 1430
25.03.2016

11

Interviu

28.03.2016, ora 1000

12

Notarea si afisarea rezultatelor interviului

28.03.2016, ora 1300

13

Depunere contestatii interviu

14

Solutionarea contestatiilor, afisarea rezultatelor contestatiilor

Pana in data de
29.03.2016, ora 1300
30.03.2016

15

Afisare rezultate finale

Pana in data de
31.03.2016, ora 1500

MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Modul de desfasurare a concursului este prevazut in anexa nr.2 la prezentul anunt .
Relatii suplimentare cu privire la bibliografie, tematica, continutul dosarului pentru
concurs precum si modalitatea de desfasurare a concursului se pot obtine de la biroul
RUONS al spitalului, telefon 0251235299 interior 23.

MANAGER

BIROU RUONS

Ec.Oprescu Viorel

Sef birou Vasile Anca-Mihaela
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