SPITALUL DE BOLI PULMONARE
ORASUL BREAZA
STR. MIRON CAPROIU; NR.42-46

NR.1222 / 16.05.2017

ANUNT
Spitalul de Boli Pulmonare Breaza cu sediul in orasul Breaza, str. Miron
Caproiu nr. 42-46, jud. Prahova, cod fiscal 2843469, in conformitate cu H.G.
nr. 286/2011 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, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu O.M.S. nr. 1470/2011
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte
profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul
bugetar, organizeaza examen de promovare in grad profesional superior pentru
urmatoarele posturi:
- 1 post de referent III (SSD ) in referent II (SSD )din cadrul Compartimentului
A.A.I.T, pozitia 85 din statul de functii;
- 2 posturi de muncitor fochist II in muncitor fochist I din cadrul Centralei termice
a Spitalului, pozitiile 95 si 96 din statul de functii;
- 3 posturi de muncitor fochist III in muncitor fochist II din cadrul Centralei termice
a Spitalului, pozitiile 97, 98, si 99 din statul de functii.
⦁ 2 posturi de ingrijitoare in infirmiere din cadrul Sectiei de pneumologie a
Spitalului
Data, ora si locul examenului de promovare: examenul de promovare va
avea loc in data de 31.05.2017, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Pulmonare
Breaza.
Conditii de participare: pot participa la examenul de promovare doar
persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii :
⦁ sa aiba vechimea prevazuta de O.M.S. nr. 1470/2011 ;
⦁ sa fi obtinut calificativul « foarte bine » la evaluarea performantelor profesionale
individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani ;
⦁ sa aiba referatul de evaluare aprobat de catre managerul Spitalului de Boli
Pulmonare Breaza.
Dosarul de inscriere: pentru inscrierea la examenul de promovare,
candidatii vor depune la institutie un dosar care va cuprinde urmatoarele acte :
● cererea de inscriere;
● referatul de evaluare intocmit de catre seful ierarhic si aprobat de catre managerul
Spitalului de Boli Pulmonare Breaza;
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● adeverinta care sa ateste vechimea in munca sau in specialitate;
● copia actului de identitate.
Dosarul de inscriere se poate depune la sediul institutiei in termen de 8 (opt)
zile lucratoare de la aparitia anuntului, in intervalul 16.05.2017 ora 09.00 – 26.05.2017
ora 14.00.
Bibliografia:
Pentru postul de referent II:
1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
2. H.G. 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, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
5. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru
din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
6. Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul
muncii);
Pentru postul de fochist:
1. Ordin nr. 1007/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1-2010
„Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale
≤ 400 kW“, 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“.
2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare ( 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, cu modificarile si
completarile ulterioare ( 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,
rerepublicata.
.
Pentru postul de infirmiere:
1.Note de curs – Programul National de Pregatire a Infirmierelor - OAMGMAMR
2011.
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2. Tehnica ingrijirii bolnavului – Lucretia Titirca;
3. Suportul vital de baza;
4. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în
unităţile sanitare;
5. Ordinul nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;
6. Ordinul MS nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitati medicale;
7. Ordinul MS nr. 1025 din 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de
spalatorie pentru unitatile medicale;
8. Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Desfasurarea examenului: examenul va avea loc la sediul Spitalului de Boli
Pulmonare Breaza, in data de 31.05.2017, la ora 10.00 si va consta intr-o proba scrisa.
Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre subiectele
propuse de catre fiecare comisie de examinare. Durata examenului nu poate depasi 3
ore, in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor.
Fiecare membru al comisiei de examinare va nota lucrarea cu un punctaj
maxim de 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul Spitalului de Boli
Pulmonare Breaza, precum si pe pagina de internet in termen de doua zile lucratoare
de la data sustinerii acestuia. Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune
contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea
decaderii din acest drept.
Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare
se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

MANAGER INTERIMAR,
ec. Colorian ILIE

COMP. RUNOS
ec. Sorin TUNSOIU
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EXAMENUL DE PROMOVARE
La examenul de promovare din data de 31.05.2017 s-au inscris urmatorii salariati:
- SABADAS RALUCA, referent III SSD din cadrul Compartimentului AAIT
al Spitalului ;
- COSTACHE CRISTINEL, muncitor fochist 2 din cadrul Centralei

termice a Spitalului;
- SANDRU CLAUDIU, muncitor fochist 2 din cadrul Centralei termice a

Spitalului;
- SCANTEE CONSTANTIN, muncitor fochist 3 din cadrul Centralei

termice a Spitalului;
- ANCA VALENTIN, muncitor fochist 3 din cadrul Centralei termice a
Spitalului;
- STRECHIOIU EUGEN, muncitor fochist 3 din cadrul Centralei
termice a Spitalului;
Conditii de desfasurare a concursulu de promovare:
- proba scrisa ;
Conditii de participare :
Pentru a participa la examen, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :
PENTRU POSTUL DE REFERENT II ACHIZITII ( SSD )
- diploma de absolvire a Facultatii ;
- vechimea in specialitate de minim 3ani si 6 luni;
PENTRU POSTURILE DE MUNCITOR FOCHIST I
4

- diploma de absolvire a Liceului sau Scolii Profesionale ;
- vechimea in specialitate de minim 9 ani;
PENTRU POSTURILE DE MUNCITOR FOCHIST II:
- diploma de absolvire a Liceului sau Scolii Profesionale;
- vechimea in specialitate de minim 6 ani;
Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte :
- cerere de inscriere ;
- adeverinta din care sa rezulte vechimea in specialitate ;
- copie act identitate .
Dosarul de examen se va depune in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii
anuntului, la biroul RUNOS al unitatii, pana la data de 30.05.2017 , orele 13.00.
Probele de examen se desfasoara la sediul unitatii in ziua de 31.05.2017, ora 11,00 –
proba scrisa .
Relatii privind conditiile de participare la concurs,tematica si bibliografia de examen, se
pot obtine de pe situl unitatii sau la sediul acesteia :0244/340419, int 11-Birou
R.U.N.O.S.
Examenul de promovare în cazul persoanelor încadrate în se face în condiţiile legii,
prin susţinerea unei probe scrise si / sau probe practice, stabilite de comisia de
examinare.
Fiecare membru al comisiei propune pe baza bibliografiei / tematicii maximum 3
subiecte dintre care comisia de examinare va stabili 3 subiecte cu cel mult doua ore
inainte de ora stabilita pentru examenul de promovare.
La locul, data si ora stabilita pentru examenul de promovare comisia de examinare
pune la dispozitia fiecarui candidat lista subiectelor stabilite.
Fiecare candidat redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de catre
comisia de examinare.
Modalitatea de Desfasurare a examenului.
• În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează
lucrarea elaborată de candidate cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza
următoarelor criterii:
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• cunoştinţe teoretice / practice necesare funcţiei evaluate;
• abilităţi de comunicare;
• capacitate de sinteză;
• complexitate, iniţiativă, creativitate.
Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul
de notare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei
publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile
lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar
rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei."

MANAGER INTERIMAR,
ec. Colorian ILIE

COMP. RUNOS
ec. Sorin TUNSOIU
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