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Date contact: Serviciul RUNOS:  
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email: runos@spitalul-elias.ro 

                   

 

ANUNT 

POSTURI SCOASE LA CONCURS 

 
Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti organizeaza concurs in data de 

02.06.2022 proba scrisa si 06.06.2022 proba practica, pentru ocuparea unor posturi 

vacante: 

➢ Atelier intretinere, reparatii cladiri si instalatii – 1 post instalator (vechime in 

specialitate min. 15 ani)  

➢ Compartiment Com. Telefonice – 1 post telefonist (fara vechime)  

 

 

 

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de  

24.05.2022  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 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post vacant de  

INSTALATOR 

ATELIER INTRETINERE, REPARATII CLADIRI SI INSTALATII 

 

  

Tematica probei de concurs pentru postul de instalator : 

1.Instalatii de alimentare cu apa. 

2. Instalatii interioare pentru distributi apei reci. 

3. Instalatii de distribuire a apei calde de consum. 

4. Montarea instalatiilor interioare de apa de consum menajer. 

5. Montarea obiectelor sanitare , a accesoriilor si a utilajelor folosite in instalatiile 

sanitare. 

6. Retele exterioare de canalizare. 

7. Statii de hidrofor .Exploatare si intretinere. 

8. Aparate de masurare a obiectelor. 

9. Instalatii termice. 

Bibliografie pentru postul de instalator : 

1.Instalatii tehnico-sanitare si de gaze - Stefan Vintilă, EdituraDidactica, 1987. 

2. Instalatii de incalzire sanitare si gaz(Exploatare si intretinere)- Mihai Ilina, Constantin Luță 

Editura Tehnica Bucuresti 1974. 

3.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

5. Ordinul M.D.R.A.P. nr. 845/2015 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru 

proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare 

normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002)", indicativ I 13-2015. 

6.Ordinul M.D.R.A.P. nr. 818/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 

proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare 

normativele I9-1994 şi I9/1-1996)", indicativ I9-2015. 

 

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Cerere  
-Curiculum vitae 

- Cazier 

- Buletin (original si copie) 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Diplome de studii (orginal si copie), certificat de calificare (orginal si copie) 

- Carnet de munca/adeverinta vechime (dovada de vechime in munca, vechime in specialitate – min.  

15 ani) - original si copie  

- Dosar plic 

- Taxa 50 lei 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post vacant de  

TELEFONIST 

COMPARTIMENT COM. TELEFONICE 

 

  

 

1. STANDARD OCUPAŢIONAL TELEFONIST;  

2. ORDONAŢA DE URGENŢĂ NR. 34/2008 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

FUNCŢIONAREA SISTEMULUI NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURI DE 

URGENŢĂ;  

3. LEGEA 307/2006 PRIVIND APĂRAREA CONTRA INCENDIILOR; 

4. LEGEA NR. 319/2006 PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN 

MUNCĂ. 

 

 
Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Cerere  
-Curiculum vitae 

- Cazier 

- Buletin (original si copie) 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Diplome de studii (orginal si copie), certificat de calificare (orginal si copie) 

- Carnet de munca/adeverinta vechime (dovada de vechime in munca – daca este cazul) - original si 

copie  

- Dosar plic 

- Taxa 50 lei 
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