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A N U N Ț 

 
           În conformitate cu prevederile HGR 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 platit din fonduri publice, ale HGR nr. 497/2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si examenului pentru ocuparea posturilor 
vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare 
prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar si prevederile OMS 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 sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Spitalul Municipal Ploiesti organizeaza examen pentru promovare (sursa interna) în data de 
09.01.2020, începand cu ora 10.00, pentru următoarele posturi: 
 

- din funcția de muncitor II (fochist) în funcția de muncitor l (fochist); 
 
Conditii de participare:     

- referat de evaluare al sefului ierarhic superior, aprobat de manager; 
- să aibă 9 ani vechime în meserie și calificativ ,,foarte bine’’ cel puțin de 2 ori în ultimii 3 ani; 

 
Dosarul de înscriere se depune la Compartimentul RUNOS si va contine: 

- cerere de participare la examen in vederea promovarii aprobata de 
conducerea spitalului; 

- copie C.I.  
- adeverinta de vechime în specialitate. 

 
La examen pot participa numai angajații Spitalului Municipal Ploiesti care indeplinesc conditiile, iar 

perioada de înscriere este între 20.12.2019 – 03.01.2020. 
Examenul de promovare consta într-o proba scrisa pentru a evalua: cunoștințe teoretice necesare 

funcției de evaluare; abilități de comunicare; capacitate de sinteză; complexitate, inițiativă, creativitate, nota 
minima pentru promovare fiind 7 (sapte).  

Rezultate examenului de promovare se aduc la cunostinta angajatilor în termen de 24 de ore de la 
data sustinerii. 

Angajatii nemultumiti de rezultatele examenului de promovare pot face contestatie in termen de 24 
de ore de la data afisarii rezultatelor finale. 

Rezultatele contestațiilor se aduc la cunoștința angajatilor in termen de doua zile de la data depunerii 
acesteia. 

 
Bibliografia este afișată alăturat. 

 
 

MANAGER, 
Ec. IORDĂNESCU MARIA  MIHAELA 
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1. Legea nr. 64/ 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, 
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata 

2. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicată 
3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Hotararea nr. 1048/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 

lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

5. Prescriptia tehnica PT C1 – 2010 – Cazane de abur, Cazane de apa fierbinte, Supraincalzitoare si 
Economizoare independente; 

6. Prescriptia tehnica PT C9 – 2010 – Cazane de apa calda si Cazane de abur de joasa presiune;  

7. Prescriptia tehnica PT C11 – 2010 – Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si 
Instalatii de ardere aferente cazanelor;  

 
  

 
 
 

 
 


