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2a,
ln acord cu dispozif iile art.32din Legea-cadru nr. l53l2ll7 privind salarizarea personalului plitit din

fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, confonn hot6rdrii comitetului director
( procesul verbal nr. 312021) qi a deciziei managerului nr. 31123.02.2021

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braqov anunfl ocuparea prin transfer la cerere a
unui post vacant de inginer I A, studii inginereqti, la Compartimentul Securitatea Muncii, PSI

Protec{ie civill qi situa{ii de urgenfi

Conditii de inscriere

in vederea ocuplrii unui post vacant prin transfer, la cerere, candidatul trebuie sI
indeplineascl urmtrtoarele condi(ii:
a)are cetifenia romdn6, cetdfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparfindnd
Spatiului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;
b)cunoagte limba romdn6, scris gi vorbi!
c)are vdrsta minimi reglementatd de prevederile legale;
d)are capacitate deplind de exerciliu;
e)are o stare de sdndtate corespunz[toare postului pentru care candideazd,, atestati pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
f)indeplinegte condifiile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerinJelor
postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnatd definitiv pentru slvdrgirea unei infrac(iuni contra umanitIlii, contra statului ori
contra autorit6tii, de serviciu sau in legdtur[ cu serviciul, care impiedic6 infbptuirea justiliei, de fals ori a
unor fapte de corup(ie sau a unei infrac(iuni sdvdrgite cu intenjie, care ar face-o incompatibilS cu
exercitarea func{iei, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Pentru ocuparea postului prin transfer, candidatul va depune la compartimentul RUNOS, in
termen de 10 zile lucriitoare de la publicarea anun{ului, respectiv pinl la data de 9 martie202l, un
dosar care va cuprinde urmltoarele documente:

a) cererea in care se menfioneaz6 postul pentru care doreqte transferul qi data de la care doreqte sd se

transfere;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestil identitatea, potrivit legii, dup6 caz,
certificat de naqtere, certificat de clsdtorie, hotdrdre judecatoreasc6 - divorf, daci este caz;ul
copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestl efectuarea unor
specializfui, precum gi copiile documentelor care atest6 indeplinirea condi{iilor specifice ale
postului solicitate de institufia publicd;
adeverinf[ eliberatd de cdtre institulia angajatoare din care sE reiasi calitatea de angajat,
funcfialpostul pe care o/il ocupd in prezent, vechimea in muncd si in specialitate - original;
carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinlele care atest6 vechimea in munc6, in meserie gi/sau in
specialitatea studiilor - in copie;
cazierul judiciar;
curriculum vitae in format Europass - original, semnat pe fiecare pagin6;
certificat medical din care sd rezulte cd este apt din punct de vedere fizic Ai neuropsihic pentru
exercitarea activit6lii pentru postul pentru care doreqte transferul - original;
declara{ie de consim}dmdnt prelucrare date, conform model - original;
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Conditii specifice:

- diploml de licen(i;
- 6 ani gi 6 luni vechime in specialitate;
- curs in domeniul securitifii gi sinltIfii in munctr, cu continut minim conform celui previzut

in anexa nr. 6 lit. B din H.G. nr. 142512006, cu modifictrrile si completarile ulterioare, cu o
duratl de cel pu{in 80 de ore;

- absolvirea cu diplomi sau certificat de absolvire, dupi caz, a unui program de invi(imint
postuniversitar in domeniul securiti{ii qi sInItl(ii in muncI, cu o durattr de cel pufin 180 de
ore;

- curs in domeniul prevenirii qi stingerii incendiilor.

Toate documentele, tn copie, vor ti preTentate qi tn original in vederea verilicdrii conformitdyii
copiilor cu acestea de cdtre compartimentul RaNOS. Ulterior dosarul de tnscriere se inregistreazd la
secretariatul instituliel

in maximum 2 zile lucrdtoare vor fi analizate cererile de transfer qi documentele depuse de candidali pentru
ocuparea postului vacant. Rezultatul final se afiseazd pe site-ul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Bragov
(www.pneumologie.ro/Concursuri - Transferuri) gi la avizier.

in cazul in care sunt depuse mai multe cereri de transfer iar candida{ii indeplinesc toate condiliile solicitate
pentru ocuparea postului vacant, departajarea candidalilor se va realiza dup6 susfinerea unui interviu in care se vor
testa abilitifile, aptitudinile gi motivafia candidalilor. Interviul se va susfine inbaza unui plan de interviu, in
termen de maximum 3 zile lucrdtoare de la data afigirii rezultatului selecfiei. Data gi ora susfinerii interviului se
afiseazi' pe site-ul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Bragov (www.pneumologie.rolConcursuri - Transferuri)
gi la avizier.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilitiifi qi cunogtinte impuse de functie;
b) capacitatea de analiz[ gi sintez[;
c) motivafia candidatului;
d) comportamentul in situaliile de crizi;
e) ini(iativ[ 9i creativitate.

Interviul se noteazi pe baza criteriilor de evaluare stabilite gi a punctajelor maxime stabilite pentru aceste
criterii prin planul de interviu.

Nu se pot adresa intreblri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindical[, religie, etnie,
starea materiall, originea socialS sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Rezultatele finale se vor afiga la sediul unitilii qi pe site-ul spitalului (www.pneumologie.ro/Concursuri -
Transferuri).

incadrarea persoanei admise se face prin act administrativ de cltre managerul spitalului care a aprobat
cererea de transfer, dar numai in urma aproblrii cererii de transfer de citre conducltorul instituliei publice de la
care se transferd, pebazd de contract individual de munci pe duratii nedeterminat2i.

Afiqat astiri 9b -o2. -? 2J 
"ru I \ ". Oa h avizierul Spitalului clinic de

Pneumoftiziologie Braqov, Aleea Dealul Spirii,nr.l2, pe site-ul www.pneumologie.ro gi la sediul Dispensarului TB
Bragov, str. Sitei, nr.l7.


