SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA, cu sediul în localitatea
Breaza, str. Miron Căproiu, nr. 42-46, judeţul Prahova, organizează concurs
pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale vacante:
a) muncitor fochist → 1 post cu norma intreaga, perioada nedeterminata
Conditii de participare:
- cetaţenia română sau cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene;
- scoala generala sau scoala profesionala;.
Concursul se va desfaşura astfel:
- proba scrisă în data de 30.03.2016, orele 12ºº.
- proba interviu în data de 30.03.2016, orele 14ºº.
Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei.
Data limită de înscriere: 22.03.2016, orele 15ºº.
Relaţii suplimentare la tel. 0244.340.419, interior 19, persoana de
contact: Tunsoiu Sorin.
Concursul este organizat in conformitate cu :
- HGR nr. 286/23.03.2011modificat si completat cu HGR 1027/2014, pentru
aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzǎtor funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plǎtit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi
promovarea in funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
La concurs se pot inscrie candidaţii care indeplinesc, cumulativ, condiţiile
generale şi specifice.
1. Condiţii generale de participare:
are cetǎţenia românǎ, cetatenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor apartinand Spatiului economic European si domiciliul in
Romania;
cunoaşte limba românǎ, scris şi vorbit;
are vârsta minimǎ reglementatǎ de prevederile legale ;
are capacitate deplină de exerciţiu ;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideazǎ,
atestată de medicul de familie sau de unitǎţile sanitare abilitate ;
indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

nu a fost condamnatǎ definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu
serviciul, care impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a
intervenit reabilitarea.
2. Condiţii specifice:
a.) Muncitor calificat IV fochist.
- Studii medii sau scoala profesionala ;
- Certificat de calificare fochist ;
- Detinator de autorizatie fochist, inclusiv talonul pentru vize anuale conform
legislatiei I.S.C.I.R . si a prescriptiei tehnice PT CR8-2009,art.17 ;
Pentru inscrierea la concurs candidaţii vor prezenta la biroul RUNOS un dosar
de concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.
Conform art.6 al 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, dosarul va conţine următoarele documente:
cerere de inscriere la concurs adresatǎ managerului unitǎţii in care se
mentioneaza functia si postul pentru care doreste sa candideze;
copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea
(certificat de nastere certificat de casatorie);
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale actelor care
atestă efectuarea specializărilor, precum şi copiile documentelor care atestă
indeplinirea condiţiilor specifice ale postului pentru care candidează ;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care sǎ ateste vechimea
in muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor, in copie;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;
adeverinţă medicalǎ – in original - care să ateste starea de sănătate
corespunzǎtoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară;
curriculum-vitae;
copie certificat de nastere si certificat casatorie daca este cazul ;
Copiile actelor sus menţionate vor fi insoţite de actele originale pentru certificarea
legalităţii lor.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu
are antecedente penale, daca este declarat admis la selectia dosarelor, acesta
are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Termenul limită de depunere a dosarului de concurs este 22.03.2016 - orele
15.00.
Concursul se va desfasura la sediul Spitalului str. Miron Caproiu, Nr.42-46,
conform calendarului urmator :
• 22 martie 2016, ora 15,00 data limita pentru depunerea dosarelor ;
• 30 martie 2016, ora 12,00 proba scrisa;
• 30 martie 2016, ora 14,00 interviul.
Concursul constă din două probe: o probă scrisă şi interviul.
Proba scrisă se desfăşoară pe data de 30.03.2016 ora 12.00 la sediul Spitalului
de Boli pulmonare Breaza.
Interviul, se desfăşoară pe data de 30.03.2016 ora 14.00 la sediul Spitalului de
Boli pulmonare Breaza.
Comunicarea rezultatelelor la fiecare probă a concursului se face prin
specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii <<ADMIS >
sau <<RESPINS>> prin afisarea la sediul Spitalului in termen de maxim 1 zi
lucrătoare de la data finalizării probei.
Contestaţiile se depun in termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului.
Soluţionarea contestaţiilor se face in termen de maxim 1 zi lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a contesţaţiilor, iar comunicarea rezultatelor
imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale ale concursului se afişează in termen de maxim 1 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei de interviu.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisǎ candidaţii care au obţinut minimum nota 7
( sapte) sau 70 puncte.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.
Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum nota 7 (
sapte) sau 70 puncte.
Punctajul final se calculeazǎ ca medie aritmeticǎ a punctajelor obţinute la
proba scrisǎ şi interviu.
Posturile se ocupă in ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai
mare la proba scrisă.

Bibliografia şi tematica de concurs sunt afişate impreună cu prezentul anunţ la
sediul unităţii şi pe site.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei - biroul RUNOS int.19.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR
CALIFICAT (FOCHIST)
1. Ordinul nr.1007/2010 – pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A12010 « Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid , lichid sau
gazos cu puteri nominale <400kw, PT C2-2010 « Arzatoare cu
combustibili gazosi si lichizi « si PT C11-2010 ,, Sisteme de automatizare
aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor ‘’,
Anexa 1 ;
2. Legea nr.319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca ( Cap.IV –
Obligatiile lucratorilor ) ;
3. Legea nr.477/2004 – privind Codul de Conduita a personalului
Contractual din Autoritatile si Institutiile Publice, Cap.II – Norme
generale de conduita profesionala a personalului contractual ;
4. Legea nr.307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor, actualizata (
Cap.II – Sectiunea a 6-a- Obligatiile administratorului, conducatorului
institutiei, utilizatorului si salariatului);
5. Legea nr.64/2008 – privind functionarea in conditii de siguranta a
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil, republicata.

