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Spitalul de Urgenta Petrosani organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor
posturi vacante:

1 post vacant inginer II ( S) in cadrul serviciului Aprovizionare-transport;
1 post vacant functionar (M) in cadrul Biroului Achizitii publ ice;
1 post vacant telefonist (8) in cadrul serviciului Administrativ;
2 posturi vacante liftier (G) in cadrul serviciului Tehn ic-administrativ;
1 post vacant instalator (G) in cadrul serviciului Tehnic-administrativ;
1 post vacant fochist (8) in cadru l serv iciulu i Tehnic-administrativ;
1 post vacant muncitor necalificat (8) in cadrul Blocului alimentar;
1 post vacant muncitor necalificat (G) in cadrul serviciului Adm inistrativ;

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentulu i - cadru priv ind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau tempora r 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 publ ice , cu modificarile si completarile ulterioare si
Ordin M.S . nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in
functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitati sanitare publice
din sectorul sanitar.

Concursul consta in urmatoarele etape :
selectia dosarelor de inscriere;
proba scrisa ;
interviu ;

Calendarul desfasurarii concursulu i:
23.07.2018 - pub licare anunt;
24.07.2018 - 06 .08.2018, depunerea dosarelor de inscriere , inclusiv data de

06.08.2018, ora 15,30.
07.08.2018 af isarea rezultate lor selectari i dosarelor de concurs , pe baza indeplinirii

conditiilor de participare la concurs. Acestea vor fi afisate cu mentiunea ADMIS sau
RESPINS;

08.08.2018 depunerea contestati ilor;
09.08.2018 publicarea rezultatului contestatiilor depuse la selectia de dosare;

Proba scrisa se va desfasura in data de 14.08. 2018, ora 10,00.
Se pot prezenta la urmatoarea etapa a concursului numai candidatii declarati admisi

la etapa precedenta .
Proba interviu se va desfasura in data de 16.08. 2018, ora 10,00.
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Rezultatul probei scrise si a interviului, se vor afisa In termen de maxim o ZI

lucratoare de la finalizarea fiecarei probe.

Proba scrisa si interviul se vor sustine din bibliografia afisata la sediul si pe site
ul unitatii, conform calendarului de desfasurare a concursului.

Locul organizarii si sustinerii concursului: sediul Spitalului de Urgenta
Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 137 A.

Verificarea identitatii candidatilor inainte de inceperea probei se va face numai pe
baza buletinului de ident itate sau a cartii de identitate.

Sunt declarati admisi candidatii care au promovat cele doua probe si care au obtinut
minimum 50 de puncte la fiecare proba . Promovarea probei scrise este obligatorie pentru
sustinerea interviului.

Conditii generale de participare la concurs :

a) candidatul indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in
Romania (are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul În România);
b) cunoaşte limba română , scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau În legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiun i săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei În care a
intervenit reabil itarea.
Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de inginer II:

diploma de licenta ;
6 luni vechime in specialitate;

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de functionar:
diploma de bacalaureat sau diploma de absolv ire a scolii generale;
6 luni vechime in activitate;

Conditii specifice de participare la concurs pentru celelalte posturi de muncitori
calificati (telefonist, liftier, instalator, fochist):

certificat de calificare in meserie;
Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de muncitor necalificat

diploma de absolvire a scolii generale;

Dosarele de concurs se depun la serviciul RU.N.O.S. din cadrul Spitalului de
Urgenta Petrosani pana la datele mentionate si vor cuprinde :

a) cerere de Înscriere la concurs adresată conducătorului unitatii (formular de la
servo R.U.N.O .S.);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă ident itatea, potrivit
legii, după caz;
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c) copi ile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă

îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia

publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,

În meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă med icală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) recomandare de la ultimul loc de munca.
i) taxa de participare la concurs, dovedita cu chitanta eliberata de casieria spitalului

in cuantum de 50 lei .
(1) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data,

numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard satabilit de
Ministerul Sanatatii.

(2) In cazul documentului prevazut la litera e), 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 tarziu pana la data desfasurarii pr imei probe a
concursulu i.

(3) Actele prevazute la lit. b), c), d), vor fi prezentate si in original in vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Bibilografia si tematica se gasesc afisate pe site-ul unitatii sau pot fi solicitate
si de la sediul spitalului.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Urgenta Petrosani , in data de
14.08.2018, ora 10,00 .
Dosarele se vor depune la serviciul R.U .N.O .S. al spitalului, pana la data de
06.08.2018, ora 15,30, persoana de contact ec. Radulescu Georgeta, telefon
0254543318 , int. 113 .
Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea a III - a nr .728/23.07.2018.

DIRECTOR F1NANC~RkCONTABIL,

Ee.8r~dJ .>

SEF SERVo R.u,~~~,~~ /
Ec. RadulescuG~
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ra: 0254/544321
Fax: 0254/543611

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂA MUNICIPIULUI PETROŞANI

SPITALUL DE URGENŢĂ PETROŞANI
STR. 1 DECEMB RIE 1918, NR. 137 A , PETROŞANI, HUNEDOARA

e-mail ..spitaJ@spu-petrosanl.ro
Web: www.spu-petrosani.ro

1. Legea nr. 95/2016 privind reforma in domeniul sanatatii ( republicata) - Titlul VII 
Spitalele;

2. Legea nr. 98/2016 privind achiziti ile publice .

3. HG nr. 395 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

4. Ordinul M.S. nr. 1292/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
achizitia publica centralizata , la nivel national, de medicamente, materiale sanitare,
echipamente medicale, echipamente de protectie, serv icii, combustibili si lubrifianti
pentru parcul auto;

5. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuiel ilor institutiilor publice, precum si
organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile
si completarile ulterioare;

6. Fisa postului de inginer.

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,

EANU
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1. Legea nr. 95/2016 privind reforma in domeniul sanatatii ( republicata) - Titlul VII 
Spitalele;

2. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

3. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4. Ordinul M.S. nr. 1292/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru achizitia
publica centralizata, la nivel national , de medicamente, materiale sanitare,
echipamente medicale, echipamente de protectie, servicii, combustibili si lubrifianti
pentru parcul auto;

5. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanta rea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile
si completarile ulterioare;

6. Fisa postului de functionar.

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,
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Bibliografia pentru postul de Telefonist in cadrul Serviciului Administrativ se
actualizeaza astfel:

1. Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (VE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor).

Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Emitent: Consiliul Uniunii Europene; Parlamentul European
(Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelo r cu privire la prelucrarea datelor cu character
personal si libera circulatie a acestor date - ABROGATA)

2. H.G nr. 1048/2006 privind cererile minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

3. Ordonanta de Urgenta nr. 3412008 privind organizarea si functionarea Sistemului national
unic pentru apeluri de urgenta;

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

5. Legea nr. 30712006, privind apararea contra incendiilor;

6. Fisa postului de telefonist.

Sef serviciu administrativ.

Ing. Vj~gattJ

Consilier Juridic
Jr. Lia Corina Grecu Crisan
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Bibliografia pentru postul de liftier ~ ;0.;;:: 1'" .. ·i ~ ,< I
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1. Prescriptii tehnice PT-R2-20 1OAscensoare electrice si ~'.:'- '~.:-- .

hidraulice de persoane si marfuri cu comanda interioara
2. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
4. Fisa postului de liftier

Tematica pentru postul de liftier

1. Verificari si incercari functionale la ascensoarele electrice si
ascensoarele hidraulice

2. Supravegherea ascensoarelor
3. Verificarea tehnica periodica
4. Intretinerea si revizia ascensoarelor
5. Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu

caracter tehnic
6. Avarii si accidente
7. Obligatiile privind apararea impotriva incendiilor
8. Obligatiile lucratorilor. Accidente de munca. Infractiuni .
9. Atributiile liftierului conform fisei postului

Sef serviciu tehnic
Ing. Korozsi Imre
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Bibliografia pentru postul de instalator -

1. Normativ 19 - 2013 - Proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor sanitare aferente cladirilor

2. Normativ 113 - 2015 - Proiectarea si executarea instalatiilor de
incalzire central

3. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
4. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
5. Fisa postului de instalator

Sef serviciu tehnic
Ing. Korozsi Imre
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Bibliografia pentru postul de fochist ~~~ii&FC':;/

1. Prescriptii tehnice ISCIR C9/20 1Oprivind exploatarea cazanelor
cu abur de joasa presiune si cazane de apa calda

2. Prescriptii tehnice ISCIR C1I2010 privind exploatarea cazanelor
de abur

3. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
4. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
5. Fisa postului de fochist

Sef serviciu tehnic
Ing. Korozsi Imre
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Tematica pentru postul de muncitor necalific i t ] .~~~f~i/i.>:1;~\\

1. Obiectivele si domeniile de aplicare ale ~o,:"elor tehnice pri H~~~L.:·.~·. :,··~:r9}~~)
gestionarea deseunlor rezultate din activitatile medicale. ';::--._/:'7., C >,:.//

2. Definitii si notiunea de curatare asa cum sunt cuprinse in Normel:e:.~ ?/
privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

3. Obligatiile generale si obligatiile salariatilor.
4. Obligatiile lucratorilor. Accidente de munca.
5. Atribu tiile muncitorului necalificat conform fisei postului.

Bibliografia pentru postul de muncitor necalificat

1. Ordinul M.S. nr .1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale.

pentru tematica de la pct. 1
2. Ordinul M.S . nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private,
tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei

procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru
dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc , metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a
metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

pentru tematica de la pct. 2
3. Legea 30712006 privind apararea impotriva incendiilor.

pentru tematica de la pct. 3
4. Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca.

pentru tematica de la pct. 4
5. Fisa postului muncitorului necalificat.

pentru tematica de la pct. 5
SEF SERVICIU AD-TIV,

Ing. B:;rViorel




