
 

 

 

 

 

 
 
 
   
  

 

 Anexa nr.3/COD PO RU 02/ED. II        

           

Nr.3669/ 15.03.2022 

 

A N U N T 
EXAMEN DE PROMOVARE 

 

 

In conformitate cu prevederile : 

 

 Legii – Cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificari si completari 

 H.G. 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,  cu modificari si 

completari. 

 Prevederile OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in 

functii, grade si trepte pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, 

grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul 

sanitar, cu modificari si completari. 

 PO – RU-02 promovarea personalului in functii , grade sau prepte profesionale. 
 

Spitalul de Pneumoftiziologie  Galati  cu sediul in Str. Stiintei  nr. 117 organizeaza examen de promovare in 

trepte profesionale  dupa cum urmeaza: 

 

1. Promovare din functia de muncitor calificat II – fochist in functia de muncitor calificat I –fochist 

2. Promovare din functia de muncitor calificat IV – fochist. in functia de muncitor calificat III - fochist 

3. Promovare din functia de muncitor calificat II – electromecanic statie pompare apa  in functia de 

muncitor calificat I –electromecanic statie pompare apa 

 

Examenul de promovare se organizeaza la sediul unitatii in data  de 29.03.2022, ora 09.00 

  

Pentru a participa la examenul de promovare candidatul trebuie : 

- Sa depuna cerere de inscriere la examenul de promovare, aprobata de manager, pana la data de  

22.03.2022(formularul tip se solicita de la Serviciul Runos) 

- Sa depuna referat de evaluare intocmit de seful ierarhic superior  si aprobat de managerul unitatii 

- Sa indeplineasca conditiile conform OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea 

si promovarea in functii, grade si trepte profesionale 

- Sa fi obtinut calificativul FOARTE BINE  la evaluarea performantelor profesionale individuale cel 

putin de doua ori in ultimii 3 ani.  

 

Desfasurarea examenului: 

 

Examenul consta intr-o proba scrisa. Punctajul minim pentru promovarea examenului este de 50 de puncte iar 

punctajul maxim 100 puncte. 

Rezultatul final al examenului se afiseaza la sediul unitatii in termen  de doua zile de la data sustinerii 

examenului. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data 

afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 



 

 

 

 

 

 
 
 
   
  

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale se afişează 

la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. 

 

 

Bibliografiile pentru examenul de promovare sunt urmatoarele 

 

1. MUNCITOR CALIFICAT – ELECTROMECANIC  STATIE POMPARE APA 

 

 “Instructiuni de exploatare grup pompare ”. 

 Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca  cu modificarile si completarile ulterioare. 

  H.G.   nr. 1048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 

 Ordin   nr. 146/1427 din 24 octombrie 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 

împotriva incendiilor la unităţi sanitare 

 

2. MUNCITOR CALIFICAT FOCHIST 

 

 Prescriptii tehnice ISCIR:  C1/2010; C9/2010; C10/2010 ; CR8 /2009   

                 - pot fi accesate pe site-ul : www. iscir.ro 

 Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca  cu modificarile si completarile ulterioare. 

  H.G.   nr. 1048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 

 Ordin   nr. 146/1427 din 24 octombrie 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 

împotriva incendiilor la unităţi sanitare 

       

       

 

 

 

MANAGER 

Dr. Necula Monica 


