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SPITALUL DE PSII IIATRIE TITAN "Dr.CONSTANTIN GORGOS", organizează in 

baza prevederilor HGR nr.286/20 I I , cu modificările si completările ulterioare, in data 

de 06.08.2021 ora 10.00, la sediul unităţii din Bucureşti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu 

nr.41 , sectorul 3, concurs pentru ocuparea următorului post vacant: 

- 1 (unu) post vacant de inginer specialist IA- Comp. de Securitatea Muncii, Protecţie 

Civilă şi Situaţii de Urgentă. 

Conditii generale: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit~ 
c) arc vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu ; 

e) are o stare de sănătate corespunzătore postului pentru care candidează, atestată pc 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii , 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei , 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Conditii specifice de înscriere la concurs: 

- Diplomă de licenţă studii universitare de lungă durată; 
- Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
- Vechime minimă în specialitate de 6 ani şi 6 luni ; 
- Curs de specialist în domeniul sccuri tătii şi sănătăţii în muncă acreditat de Ministerul 

Muncii , Familiei şi Egalităţii de Şans~ şi de Ministerul Lducatiei cu o durată de cel 
puţin 180 de ore; 

Calendarul de desfăsurarc a concursului: 

• 29.07.2021, ora 15,00 - data limită de depunere a dosarelor la Registratura unităţii ; 

• 02.08.2021 - selectie dosare candidati; 
• 03.08.2021 - depunere contcstatii selectie dosare; 

• 04.08.2021 - solutionare contestatii selectie dosare; 



• 06.08.2021, ora 10,00 - proba scrisa ; 
• 09.08.2021 - afisarc rezultate proba scrisa; 

• 10.08.2021 - depunere contestatii rezultate proba scrisa; 

• 11.08.202 1 - solutionare contestatii rezultate proba scrisa; 

• 12.08.2021,ora 10,00 - proba interviu ; 

• 13.08.2021 - afisarc rezultate proba interviu; 

• 16.08.2021 - contestatii rezultate proba interviu ; 

• 17.08.2021 -solutionare contcstatii proba interviu; 

• 18.08.2021 - afisare rezultate finale . 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; 

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări , precum şi copiile documentelor documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate, în original; 

g) curriculum vitae; 
h) certificatul de integritate comportamentală; 
i) notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
j) Declaraţie pc propria răspundere că nu se află în situaţia de carantină sau izolare la 

domiciliu. 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor documentelor care atestă 

îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică 

şi carnetul dep1uncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor vor fi prezentate si în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

ln cazul in care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta arc obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului. 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
INGINER SPECIALIST IA - Comp. de Securitatea Muncii, Protectie Civilă si 
Situatii de Urgentă. 

Tematica: 

I. Obligatiile angajatorilor; Obligatiile lucratorilor; Comunicarea, cercetarea, 
înregistrarea si raportarea evenimentelor conform Legii nr. 319/2006; 
2. Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca; 
Servicii de prevenire si protective conform Hotararii nr. 1.425/2006; 
3. Obligat iile angajatorilor conform HG nr. 971 /2006; 

4. Obligatiile angajatorilor conform l IG nr. 1.048/2006 

5. Obligatiile angajatorilor conform HG nr. 1. I 46/2006 

6. Obligatiile generale; Informarea, consultarea si participarea lucratorilor conform 
HG nr. l .09 1/2006; 

7. Obligatiile angajatorilor; informarea, instruirea, consultarea si participarea 

Iucratorilor; Protectia ochilor si a vederii conform I IG nr. 1.028/2006; 

8. Obligatiile angajatorilor; informarea, consultarea si participarea lucratorilor 

conform HG nr. 1.051/2006 

9. Obligatiile angajatorilor. Servicii medicale profilactice conform HG nr. 355/2007 

1 O. Obligatiile angajatorului privind utilizarea si eliminarea obiectelor ascutite; 

informarea si instruirea lucratorilor conform HG nr. 243/2013. 

1 I. Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare în caz de incendiu conform 

OMAI, 146/1427/2013 

12. Organizarea spatiilor de depozitare si magaziilor OMAI I 46/ 1427/20 I O 

I 3. Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si 

salariatului conform Legii 30712006 cu modilicarile si completarile ulterioare ; 

14. Actele de autoritate documente specifice si ev idente privind apararea împotriva 

incendiilor conform OMAI nr. 163/2006; 

15. Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a etluentilor 

incendiului în interiorul si in incinta focarului incendiului conform OMAI nr. 163/2006; 

16. Exploatarea instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor conform OMAI 166/201 O; 

Bibliografia: 
I. Legea nr. 53/2003 - codul muncii , republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

2. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificari1e si .... 
completarile ulterioare ; 

3. Ilotararca Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securitatii s i sanatatii in munca nr. 319/2006, cu 

modificarilc si completarile ulterioare ; 

4. Hotararea Guvernului nr. 971 /2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea 

de Securitate si/sau sanatate la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare; 



5. Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de Securitate si 
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la 

locul de munca ; 
6. Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de Securitate si 
sanatate pentru utilizarea in munca de lucratori a echipamentelor de munca; 
7. Hotararea Guvernului nr. l.09 l /2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru locul de munca ; 

8. Hotarare Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii 
lucratorilor; 
9. Hotararea Guvernului nr.243/2013 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatilc 
din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale. 
I O. Hotararea de Guvern nr. I 05 l /9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in 

special de afectiuni dorsolombare. 
11. Legea nr. 30712006 , cu modi fi cari le si completarile ulterioare privind apararca 
împotriva incendiilor, republicata in MOf. Nr. 297/2019; 
12. Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Nonnelor generale de 

apărare împotriva incendiilor; 
13. ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 20 l O pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente; 
14. ORDIN Nr. 146/1417 din 14 octombrie 1013 pentru aprobarea Dispoziţiilor 
generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare; 
15. I lotararea Guvernului nr. l 028/2006 privind ccrintclc minime de Securitate si 
sanatatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan 
" Dr.Constantin Gorgos" şi la telefon: 021.341.20.31 int.169. 
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