SPITALUL DE BOLI PULMONARE
ORASUL BREAZA

NR. 3250 / 14.12.2018

STR. MIRON CAPROIU; NR.42-46

ANUNT PROMOVARE
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 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,
cu modificarile si completarile ulterioare, 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 si Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza
examen intern de promovare in grad/treapta profesional superior pentru
urmatoarele posturi:
- 3 posturi de muncitori fochisti, din functia de muncitor II in functia de
muncitor I din cadrul centralei termice a Spitalului.
Data, ora si locul examenului de promovare: Examenul de promovare va
avea loc in data de 28 / 12/ 2018, ora 11.00 la sediul Spitalului de Boli
Pulmonare Breaza.
Conditii de participare: pot participa la examenul de promovare doar
persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii :
-

diploma de scoala profesionala sau liceul ;
minim 9 ani vechime in functia de muncitor fochist conform O.M.S. 1470 /
2011 ;
sa aiba referatul de evaluare din partea sefului ierarhic 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 participare la examen in vederea promovarii ;

● referatul de evaluare intocmit de catre seful ierarhic direct si aprobat de catre
managerul Spitalului de Boli Pulmonare Breaza;
● 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
de la aparitia anuntului, in intervalul 14.12.2018 ora 09.00 –21.12.2018 ora
15.00.
Desfasurarea examenului:
Examenul va avea loc la sediul Spitalului de Boli Pulmonare Breaza, in data de
28.12.2018, la ora 10.00 si va consta intr-o proba scrisa / test grila.
Fiecare candidat va alege unul din cele 3 subiecte constand din intrebari tip grila
elaborate si puse la dispozitia candidatilor de catre comisia de examinare pe baza
tematicii si bibliografiei.
Durata examenului nu poate depasi 3 ore, in functie de gradul de dificultate si de
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 data de 28.12.2018 ora 15,00 .
Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de maxim o
zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor.
Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului se face incepand cu
prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.
Relatii privind conditiile de participare la concurs,tematica si bibliografia de examen, se
pot obtine de pe situl unitatii sau la sediul acesteia. Tf.0244/340419, int 19 - Birou
R.U.N.O.S.

MANAGER
ec. Colorian ILIE

COMP. RUNOS
ec. Sorin TUNSOIU

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE
PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA IMEDIAT
SUPERIOARA, PENTRU FUNCTIA DE FOCHIST.

BIBLIOGRAFIA :
1. Legea 319/2006, legea securitatii si sanatatii in munca ( capitol IV –
Obligatiile lucratorului ) ;
2. Legea 307/2006, legea privind apararea impotriva incendiilor- capitol IISectiunea 6-a;
3. Cartea fochistului;
4. Legea nr. 64/2008 privind functionarea in siguranta a instalatiilor sub
presiune.
TEMATICA:
1.
2.
3.
4.

Obligatii principale ale salariatului la Legea 319/2006, legea SSM;
Obligatii principale ale salariatului la Legea 307/2006, legea ISU;
Notiuni elementare de fizica si chimie ;
Cazane de abur si apa fierbinte ( partea a II a ).

PROCES VERBAL PROMOVARE FOCHISTI NR. 3435 / 28.12.2018

Incheiat astazi 28 / 12 /2018 la sediul Spitalului de Boli Pulmonare Breaza de catre
comisia de examinare cu ocazia sustinerii examenului de verificare a cunostintelor
profesionale in vederea promovarii pe o treapta superioara si implicit trecerea la o
categorie superioara conform O.M.S 1470/ 2011 a muncitori fochisti din unitatea noastra:
Au fost examinati d.p.d.v. profesional in vederea promovarii, urmatorii salariati:
 STRECHIOIU EUGEN - muncitor fochist II ( categoria 3 sau 4 de calificare )
pentru trecerea pe o treapta superioara respectiv muncitor I ( categoria 5 sau 6 de
calificare ) ;
 SCANTEE CONSTANTIN - muncitor fochist II ( categoria 3 sau 4 de calificare)
pentru trecerea pe o treapta superioara respectiv muncitor I (categoria 5 sau 6 de
calificare );
 ANCA VALENTIN - muncitor fochist II ( categoria 3 sau 4 de calificare) pentru
trecerea la o categorie superioara respectiv muncitor I ( categoria 5 sau 6 de
calificare ) ;
Comisia de examinare in vederea promovarii este constituita prin Decizia nr. 109 /
19.12.2018;
Testarea a constat din proba scrisa, 20 de intrebari tip grila din tematica si
bibliografia pusa la dispozitia candidatilor. Punctajul minim pentru promovare este de
50 de puncte din maximum 100 puncte, care vor fi transformate in note.
Conform testarii cunostintelor profesionale susnumitii au obtinut urmatorul punctaj :
 STRECHIOIU EUGEN
- 75 puncte reprezentand nota 7,50. scris ;
 SCANTEE CONSTANTIN - 80 puncte reprezentand nota 7,50 scris ;
 ANCA VALENTIN
- 70 puncte reprezentand nota 7,00 scris .
In urma verificarii cunostintelor profesionale ale candidatilor prin evaluarea
lucrarilor efectuate de acestia, conform indicatorului tarifar de calificare, sus numitii au
promovat pe o treapta superioara obtinand urmatoarele categorii de calificare.
o STRECHIOIU EUGEN
- muncitor I categoria 6 de calificare;
o SCANTEE CONSTANTIN - muncitor I categoria 6 de calificare ;
o ANCA VALENTIN
- muncitor I categoria 6 de calificare .

COMISIA:
- Dl. IONITA IOAN
- dr.inginer R.S.V.T.I - presedinte;
- Dl. ANA VALENTIN
– R.S.V.T.I. PH - membru;
- Dl. DAVIDESCU CRISTIAN – R.S.V.T.I. PH - membru;
ec. TUNSOIU SORIN

- secretar

