SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

ANUNT
POSTURI SCOASE LA CONCURS

Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti scoate la concurs in data de
25.10.2018 proba scrisa si 26.10.2018 proba practica, pentru ocuparea unor posturi
vacante:
➢ Atelier intretinere – 1 post electrician (vechime min 5 ani)
➢ Lifturi – 1 post liftiera (vechime min 5 ani)
➢ Serviciul Administrativ – 1 post manipulant bunuri ( fara vechime)
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de
17.10.2018 la Serviciul RUNOS.
Relatii suplimentare se pot obtine:
➢ la sediul unitatii din B-dul Marasti nr.17, sector 1, Bucuresti
➢ la tel. 021.316.16.00 int.288 – Serviciul R.U.N.O.S.
➢ pe site-ul unitatii: www.spitalul-elias.ro
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
ELECTRICIAN
ATELIER INTRETINERE, REPARATII CLADIRI SI INSTALATII
TEMATICA
- Instalatii si echipamante electrice tehnologia meseriei – Niculae Mira, Constantin
Negus
- Normativ pentru proiectarea executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ I7/2011 (Cap. 3 Determinarea caracteristicilor generale ale
instalatiilor; Cap. 7 Instalatii electrice speciale; Cap. 9 Prevederi generale pentru
exploatarea instalatiilor electrice
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca Cap. Iv – obligatiile
lucratorilor
- HG 1425/2006 modificata de HG 955/2010
BIBLIOGRAFIE
1. Instalatii si echipamente electrice tehnologia meseriei – Niculae Mira, Constandis
Negus, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, anul 1997

2. Ordin nr. 2741/2011 privind aprobarea reglementarii tehnice” Normativ pentru
proiectarea executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor,
indicativ I7/2011
3. Legea nr. 319/2006, a securitatii in munca publicata in Monitorul Oficial nr. 646
din 26.07.2006
4. HG 1425/2006 modificata de HG 955/2010

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
LIFTIERA
NUCLEU OPERARE LIFTURI

-

-

-

Prescripţie tehnică - PTR 2 - 2010, Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane,
de persoane şi mărfuri cu comanda interioară - Monitorul oficial nr.634 bis din 9
septembrie 2010;
Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
H.G.1425/2006 din 11 octombrie (*actualizată până la data de 27 septembrie
2010*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederi lor I
Legii nr. 319/2006 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr ..
955 din 8 septembrie 2010.
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
MANIPULANT BUNURI
SERVICIU ADMINISTRATIV
Tematica si bibliografie:
1. Ordinul Nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi
interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi
dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de
suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei
procesului de sterilizare
- Utilizarea echipamentului de protectie adecvat, corect
- Spalarea mainilor, prevenirea accidentelor si a tipuri de expunere
profesionala
2. Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca (SSM) cu actualizarile
si modificarile ulterioare
- Capitolul V- instruirea lucratorilor in domeniul SSM
- Capitolul VI – pericol grav si iminent in zone de risc si specific
- Capitolul IV – obligatiile lucratorilor
3. Norme metodologice de SSM in domeniul SSM proprii cu privire la locul de
munca pentru activitatea in domeniu
Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Cerere

- Curiculum vitae
- Diploma de studii
- Adeverinta de la medicul de familie
- Carnet de munca/adeverinta (dovada de vechime in munca)
-Cazier.
- Buletin
- Taxa 50 lei
Examenul va fi sustinut in data de 25.10.2018 la ora 9.30 proba scrisa si
26.10.2018 la ora 9.30 proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de
17.10.2018 la Serviciul RUNOS.

