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SPITALUL MUNICIPAL AIUD
JTJD. ALBA, STR. SPITALULUI, NR 2

TELEFON: 0258.861816
FAX : 0258.861339
EMAIL: sDitfl laiud@email.com

COD FISCAL : 46t3628
Operator de dale cu caractcr personal nr.348l I

unilate aflati in
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al ll.lea ,u lrRSirao.mb<otRe96r,a.oll..&rdrlHoui.gtLrd
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Nr. 712 din 08.02.2021
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Spitalul Municipal Aiud organizeaze in data de 23.02.2021 , in conformitate cu prevederile HG nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sAu temporar vacant corespunzator funcliilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din lbnduri publice
cu completerile gi modificdrile ulterioare, OMS 1470/2011 pentm aprobarea criteriilor privind angajarea gi
promovarea in funcfii, grade Si trepte profesionale a personalului contractual din unitAlile sanitare publice din
sectorul sanitar, Legea 15312017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile urrnatoare, examen de promovare in grad pentru functia de muncitor calificat I si muncitor
calificat II - telefonisti,
Conditii specifice de participare la examen pentru postul de muncitor calificat I - telefonist:

- 9 ani vechime in specialitate;
- Sa fi obtinut califrcativul "foarte bine" la evaluarea performanJelor profesionale individuale cel pulin de doud
ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.
Conditii specifice de participare la examen pentru postul de muncitor calificat II - telefonist:

- 6 ani vechime in specialitate;
- Sa fi oblinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanlelor profesionale individuale cel putin de doud
ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.
inscrierile la examen se fac la sediul Spitalului Municipal Aiud in perioada 09.02.2021 -22.02.2021ora 1500.

Examenul organizat pentru promovarea in grad profesional pentru postul de muncitor calificat I si muncitor
calificat II - telefonisti, consta in urmatoarele etape consecutive:

- Verificarea indeplinirii condiliilor prevezute de lege penku promovarea in grad profesional;
- Proba scrisa.

in vederea inscrierii la examen candidatul va depune un dosar cuprinzdnd urmdtoarele documente:
a) cererea de participare la examen ;
b) copie a actului de identitate
c) copie a evaludrii performantelor profesionale pe ultimele 6 luni.
d) adeverinJd de vechime in specialitate pe postul respectiv
Examenul va consta in urmdtoarele probe:
1 . proba scrisd

Examenul se va deslEgura in data de 23.02.2021 ora 10.00 la sediul Spitalului Municipal Aiud str.
Spitalului nr 2.
Bibliografia pentru exalnen este prevazuta in anexa la prezenful anunt.
Anuntul de examen, rezultatele verificarii dosarelor, rezultatul probei scrise si rezultatul final vor fi afisate pe
pagina de intemet a Spitalului Municipal Aiud si la sediul institutiei.

Relatii suplimentare Birou RIINOS tel 0258/861816 in 192

Manager



BIBLIOGRAFIE

1. Standard ocupational , telefonist;

2. HG 1049 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a

echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

3. Regulamentul intern si Codul de conduita al personalului din cadrul Spitalului Municipal Aiud.

4. Legea 67712001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera

circulatie a acestor date.

5. OUG 3412008 privind organizarea si functionarea Sistemului National unic pentru apeluri de urgenta.

6. Ordinul rrr. 11212005 privind punerea in functiune a Sistemului national unic pentru apeluri de urgent.

7 . Legea 51 12003 Codul muncii-republicat.

8. Legea nr. 31912006 a securitatii si sanatatii in munca.

9 . Legea 307 /2006 privind apararea contra incendiilor

Intocmit Rei Groza Daniela - RI-NOS Exemplar nr :

Tehnoredactat: Ref. G.D.


