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Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia organizează concurs În baza HG 286/20 II , cu
modificări le ş i comp letările ulter ioare, pentru ocuparea următorului post co ntractua l vacant :

1. Muncitor calificat (e lect r icia n) - 1 post pc perioadă nedeterminată:

Condiţ i i specifice În vederea participă rii la con curs:
Liceu 1scoală pro fes iona lă

Mini m I an vec hime În specialitate
Ca lifica re de electrician sau electro mecan ic

Ca lendaru l de desfăşurare al conc ursu lui:
- 28. 11.20 18 ora 1600 -data l imită de depunere a do sarelor
- 03. 12.20 18 ora 1600

- se l ec ţ i a dosarelor
- 07. 12.20 18 ora IODa_ proba scrisă

- 12,12.2018 ora 1000
_ proba practică

Cond iţiile ge ne ra le de ocupare a posturilor sunt prevăzute În art.J d in HG 286/2 0 II , cu
modificările ş i completăr i le ulterioare. Dosa rele de concurs vor conţ i ne doc umente le prevăzute la art.6
din HG. 286/20 II , cu modificări le ş i comp letări le ulterioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţ i i trebuie să

Îndepl inească următoare le cond iţii genera le, con form art , 3 al Reg ulamen tului-cadru aprobat prin
Hot ă r ârea Guvernu lui nr. 286 din 23 martie 20 II , cu mod i fică rile ş i comp letările ulter ioare :

a) are cetăţen ia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţi nând Spaţ iu lui Economic European ş i dom icil iul În România;

b) cunoaşte limba română, scris ş i vorbit ;
c) are vârsta m inimă regl ementată de prevederi le legale;
d) are capacit ate deplină de exerc iţi u ;

e) are o stare de sănătate corespu n zătoare postului pent ru care cand idează, atestată pe baza
adeveri nţe i medicale elibe rate de medicul de fam ilie sau de unităţi le sanitare abi litate;

t) Îndepl ineşte condiţ ii le de studii ş i , d upă caz, de vechime sau alte cond iţii specifice potrivit
ceri nţelo r postulu i scos la concurs;

g) nu a fost condamnată defi nitiv pentru s ă vâ rş i rea unei infractiuni co ntra umanităţi i , contra
statu lui ori contra autorităţii , de serviciu sau În l egătu ră cu serviciul, care Împ i ed ică Înfăptu irea

j ustiţ iei , de fals ori a unor fapte de corupţ ie sau a unei infracţiun i să vâ rş i te cu i n tenţie, care ar face-o
incompatib ilă cu exe rcita rea funcţie i , cu excepţia s i tuaţ i e i În care a intervenit reab ilitarea.

Confor m art. 6 al Regul amentului -cadru privind stabilirea prin cipiilor genera le de ocupare a
unui post vacan t sau tem porar vacant corespunzător funcţ i ilor con tractua le ş i a criteriilor de promovare
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în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar p lătit

din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţi ne următoarele documente:

• cererea de înscriere la concurs adresată conducătoru lui autor i tăţi i sau i nst it uţiei publice
organizatoare;

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,
copie certificat căsătorie;

• copie d iplomă liceu / postliceal / bacalaureat;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ş i ale altor acte care atestă efectuarea unor

specializă ri, precum ş i copiile documentelor care atestă îndeplinirea cond iţ i i lo r specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia pub l ică;

• carnetul dc muncă sau, după caz, adever inţele care atestă vechimea în muncă, în meserie ş i/sau

În specialitatea studiilor, În copie sau declaraţie pc propria răspundere că nu a lucrat n ic iodată

cu contract de muncă ;

• cazierul judiciar sau o declaraţ i e pc propria răspundere că nu arc antecedente penale care să- I

facă incompatibil cu fu ncţia pentru care candidează ;

• adever i nţă med i cală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare e l iberată cu cel mult 6
luni anterior derul ării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către

unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Adeverinţa care atest ă starea de sănătate conţi ne, în clar, număru l , data, numele emitentului ş i

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pc proprie răspundere că nu arc antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la se l ecţ i a dosarelor, acesta are obligaţ ia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurăr ii primei
probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ş i carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate ş i în original în vederea verificării conformi tăţii

copiilor cu acestea.

Concursul se va susţ ine la sediul un ităţ ii din str. Decebal, nr. 3, Slobozia.
Relatii suplimentare se obţ i n de la Serviciul RUNOS la tel .0243 212 130 int. 234

Bibliografia pentru muncitor calificat (electriciau)
1. Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor,

indicativ 17 - 20 I 1, capitolele sau suhcapitolele : 3.4 ; 3.5 ; 7.9 ; 7.18 ; 7.19 ; 7.22 ; 7.23 ; 7.24 ; 8 ;
9 .

2. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Capitolul 2, sectiunea 1 si 6.
3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, Capitolul IV - Obligatiile

lucratorilor, Capitolul VI, sectiunea 2 - Accidente de munca
4. Literatura de specialitate referitor la:

o Instalatii electrice de joasa tensiune la consumator
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o Aparate pentru instalati i de joasa tensiune
o Tablouri de distributie
o Aparate de masura si contro l
o lIuminatul electric
o Instalatii de curenti slabi
o Instalatii de lumina si forta
o Utilizarea ener giei electrice
o Instalatii de protectie a cladirilor si a liniilor aeriene de joasa tensiune
o Accidente produse de electricitate
o Calcule privind circuitele electrice (R, 1, U, P, etc.)
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