
 

 

A N U N Ț 
SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA organizează, în temeiul Metodologiei-cadru aprobate prin HG 

286/2011, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat IV - ZUGRAV in 

compartimentul Tehnic-Administrativ  la care au acces persoane care întrunesc cumulativ următoarele 

condiții: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 

contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 

fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 

cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de zidar sunt: 

 -acte studii (calificare) în meseria de zidar; 

 -nivel de studii M;G; 

 -vechime minim 3 ani în meserie. 

Concursul se desfășoară în două etape: 

  a) selecţia dosarelor de înscriere; 
  b) proba scrisă. 
 c) interviul 

Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (RUNOS), iar concursul va avea loc la 

sediul Spitalului Orășenesc Hârșova, unde se va asigura înregistrarea audiovizuală a probelor de concurs. 

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de Dragomir Alexandra. 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

    3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate 
de autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae  
8. chitanța (dovada achitării taxei de înscriere în cuantum de 100 lei). 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în 

cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs 



cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu 
acestea 

Concursul se va organiza conform următorului calendar: 

- 22 iunie 2022 - termen-limită de depunere a dosarelor de concurs - ora 1200  

- 23 iunie 2022 - etapa de selecție a dosarelor - ora 1400 

- 23 iunie 2022- afișarea rezultatelor(după etapa de selecție a dosarelor) - ora 1600 

- 24 iunie 2022 - termenul de depunere a contestațiilor (selecția dosarelor) - ora 1100 

- 24 iunie 2022 - soluționarea contestațiilor (selecția dosarelor) - ora 1500 

- 24 iunie 2022 - afișarea rezultatelor după contestații (selecția dosarelor) - ora 1600 

- 27 iunie 2022 - proba scrisă - ora 1100 

- 27 iunie 2022 - afișarea rezultatelor după proba scrisă - ora 1600 

- 28 iunie 2022 - termenul de depunere a contestațiilor (proba scrisă) - ora 1100 

- 28 iunie 2022 - soluționarea si afișarea contestațiilor (proba scrisă) - ora 1600 

- 29 iunie 2022 - interviul - ora 1000 

- 29 iunie 2022 - afișarea rezultatelor finale - ora 1600 

Bibliografie  

- Cartea zugravului si vopsitorului  

- Legea Nr.53 /2003 Codul muncii  

- Legea Nr. 307 /2006, republicata, privind apararea impotriva incendiilor  

- Legea Nr. 319 /2006 ,  

TEMATICĂ 

1. Mortare si betoane. 

a. Coditi de respectat la prepararea si folosirea mortarelor 

b. Prepararea mortarelor 

2. Betoane cu lianti minerali 

a. Caracteristicile betonului 

b. Prepararea betoanelor 

3. Procedee de pregatire a suprafetelor suport 

a. Pregatirea suprafetelor vechi pentru o noua zugravire sau vopsire 

4. Protectia muncii la lucarrile de zugraveli si vopsitorii 

5. Protectia muncii la lucarrile de placare 

6. Obligatiile lucratorilor conf art 23 si 23 din Legea 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in 

munca 

7. Legea 53/2003 Codul muncii, Titlul III, Cap 1, Sectiunea a 4-a- Norma de lucru 

8. Obligatiile principale ale salariatilor la locul de munca, art 22 din Legea 307 /2006 privind 

apararea impotriva incendiilor 

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile la adresa de e-mail 

resurseumane@spitalharsova.ro.  

Menționăm că au fost respectate prevederile O.U.G. 90/2017. 
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Nicolescu Carmen 


