SPITALUL MUNICIPAL “EP.N.POPOVICI”
BEIUŞ

ANUNŢ

Spitalul Municipal „Ep.N.Popovici” Beiuş organizează, conform HG
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi
completările ulterioare,
- concurs în data de 27.04.2017, ora 10 si 28.04.2017, ora 10 la sediul unităţii pentru
ocuparea a:
- 1 post de portar
- 1 post muncitor calificat – instalator instalaţii termice şi sanitare
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) 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;
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica
înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a
intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:
Portar
- Studii medii
- muncitor necalificat
- atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor
Muncitor calificat
- Studii medii
- muncitor calificat
Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine
urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea
unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie
si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) 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;
g) curriculum vitae;
h) taxa de participare.

Notă: Dosarele se depun până la data de 14.04.2017, ora 13 la secretariatul unităţii, tel
0259322143, fax 0259320577 – persoana de contact Novac Iuhas Daniela.

MANAGER

DR.AURICA BOITOR

BIBLIOGRAFIE
INSTALATOR
1. Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, Ştefan Vintilă, Ghe.Constantinescu
2. Instalaţii de încălzire sanitare şi gaz, M.Ilina, C.Luţă, Editura Tehnică Bucureşti,
1974
3. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
4. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală - I 13/1-02, aprobat
de MLPTL cu Ordinul nr.929/2002
5. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare – I 9-94, aprobat de
MLPTL cu ordinul nr.17/N-16.05.95
6. Normativ privind exploatarea instalaţiilor sanitare I 9/1-96 aprobat de MLPTL cu
Ordinul nr.86/N-05.12.96

PORTAR
- Legea nr. 333/ 8.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare
- H.G. nr. 301/ 11.04.2012 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu
modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare, Titlul VII Spitale
- Ordin 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor
pacienţilor internaţi în unităţi sanitare publice.
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