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SPITALUL CLINTC DE BOLI INFECTTOASE gr TROPTCALE

,,DR.VICTOR BABES"

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE

fa concursul organizat in ziua de 02.05.2022

pentru ocuparea postului vacant de inginer lA
NR.
CRT

Nume 9i prenume candidat Postul pentru care
candideazi

Sectia Punctaj Rezultate
(admis/
respins)

1 rLrNU roN $TEFNA Inginer lA Serviciu tehnic 95 ADMIS

Contestafiile la proba scrisd se pot depune in termen de cel mult o zi

Baremul de corectare este anexat la prezentul centralizator.

Interviul va avea loc in data de ..., ora 12 00.
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VARIANTA I - BAREM CORECTARE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGINER IA- SERVICIU TEHNIC

1, Mentionali care sunt obligaliile angajatorului in acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor,
evacuarea lucritorilor, pericol grav si iminent conform art.10 gi 11 din Legea nr. 319/2006. - 25 pct.

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securititii 9i sdnititii in munci

Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrdtorilor, pericol grav 9i iminent

ART. 1O

(1) Angajatorul are urmitoarele obligalii:

a) sa ia mdsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor 9i evacuerrea

lucrdtorilor, adaptate naturii activitdtilor 9i mdrimii intreprinderii gi/sau unitdtii, !inAnd seama de alte

persoane prezente;

b) sa stabileascd legdturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce privegte

primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare gi pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie si desemneze lucrdtorii care

aplica mdsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor 9i de evacuare a lucritorilor.

(3) Numdrul lucrdtorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor gi echipamentul pus la dispozitia

acestora trebuie sd fie adecvate mirimii gi/sau riscurilor specifice intreprinderii gi/sau unitdtii.

ART. 11

(1) Angajatorul are urmitoarele obliga{ii:

a) sa informeze, cat mai curAnd posibil, toti lucrdtorii care sunt sau pot fi expugi unui pericol

grav 9i iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum 9i despre mdsurile luate ori care

trebuie si fie luate pentru proteclia lor;

b) sa ia mSsuri 9i sa furnizeze instructiuni pentru a da lucrdtorilor posibilitatea sa opreascd

lucrul gi/sau sa pdriseascd imediat locul de munca 9i si se indrepte spre o zona sigura, in caz de

pericol grav 9i iminent;

c) sa nu impuni lucrdtorilor reluarea lucrului in situatia in care incd exista un pericol grav gi

iminent, in afari cazurilor exceptionale 9i pentru motive justificate.

(2) Lucrdtorii care, in cazul unui pericol grav 9i iminent, pdrdsesc locul de muncd gi/sau o zona

periculoasa nu trebuie sd fie prejudiciati 9i trebuie sd fie protejati impotriva oriciror consecinte

negative 9i nejustificate pentru acegtia.



(3) Angajatorul trebuie sd se asigure ca, in cazul unui pericol grav gi iminent pentru propria

securitate sau a altor persoane, atunci cand geful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti

lucrdtorii sunt apli si aplice mdsurile corespunzatoare, in conformitate cu cunogtinlele lor 9i cu

mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol.

(4) Lucrdtorii nu trebuie sd fie prejudiciati pentru cazurile prevdzute la alin. (3), cu exceptia

situaliilor in care acegtia ac\ioneazA imprudent sau dau dovada de neglijenta grava.

2. Enumerati documentele necesare pentru solicitarea Autorizaliei Sanitare de Funclionare a

spitalului, conform Ordin nr.914/2006. - 25 pct.

ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie

sd le indeplineascd un spital in vederea oblinerii autorizatiei sanitare de funcfionare

NORMA din 26 iulie 2006
privind procedura de autorizare sanitari de funcfionare a spitalului

ART.5
Documentele necesare pentru solicitarea autorizatiei sanitare sunt:

a) cerere;
b) dosar tehnic, care va cuprinde: planul dimensionat cu structura interioard, dotdrile necesare

desfdgurbrii activitSlii supuse autorizirii, prezentarea circuitelor functionale, modul de asigurare a

iluminatului, ventilaliei, temperaturii ambiante, schila re{elelor de utilitSli sau modul de asigurate a

acestora (apd potabile, apd caldd menajera, evacuarea apelor uzate menajere 9i tehnologice,

evacuarea degeurilor solide gi a degeurilor periculoase rezultate din activitatea desfdguratd);

3. pentru oblinerea unor construclii de calitate sunt obligatorii realizarea si menlinerea, pe intreaga

duratd de existenld a construcliilor, a urmitoarelor cerinte fundamentale aplicabile, conform Legii

nr.10/1995 privind calitatea in construclii - 20 pct.

En umerali:

LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii

ART.5

(1) pentru obtinerea unor construclii de calitate sunt obligatorii realizarea 9i menlinerea, pe

intreaga duratd de existenld a construcliilor, a urmdtoarelor cerinle fundamentale aplicabile:

a) rezistenla mecanicd gi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiend, senatate 9i mediu inconjurdtor;
d) siguranld 9i accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie 9i izolare termicd;

g) utilizare sustenabilS a resurselor naturale.



5 pct.

(2) Aplicarea cerinlelor fundamentale se stabilegte pe domenii/subdomenii 9i categorii de

construc{ii gi pe specialiteli pentru instalaliile aferente constructiilor, prin regulamente 9i

reglementdri tehnice in constructii.

Afi.'171'-(1)Structuraorganizatoriceaunuispita|poatecuprinde,dupacaz:Sectii'
laboratoare, servicii de diagnostic Ai tratament, compartimente, servicii sau birouri tehnice,

economice gi administrative, seruiciu de asistenta prespitaliceascd 9i transport urgenle, structuri de

primiri urgente gi alte structuri aprobate prin ordin al ministrului sdndtdtii-)'

.) A se vedea Ordinul ministrului senetetii nr. 323t2011 privind aprobarea metodologiei 9i a

criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in funclie de competenle, publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 274 din 19 aprilie 2O11, cu modificdrile 9i completerile

ulterioare.

(2) Spitalele pot avea in componenla lor structuri care acordA servicii ambulatorii de specialitate'

servicii de spitalizare de zi, ingrijiri la domiciliu, servicii paraclinice ambulatorii. Furnizarea acestor

servicii se negociazd 9i se contracteazd in mod distinct cu casele de asigurdri de sdndtate sau cu

te(i in cadrul asistenlei medicale spitalicegti sau din fondurile alocate pentru serviciile respective.

An. fi2. - (1) Spitalele publice din releaua proprie a Ministerului Sdnitilii se infiinleazd 9i'

respectiv, se desfiinleazd prin hotdrAre a Guvernului, initiatd de Ministerul Sdnitdtii'

(5) Spitalele din releaua autoritdlilor administraliei publice locale se infiinleazd 9i, respecrtiv, se

desfiinleazi prin hotdrAre a Guvernului, iniliatd de institulia prefectului sau consiliul judelean' in

condiliile legii, cu avizul Ministerului Sdnititii.

(7) Structura organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului 9i a denumirilor

pentru spitalele publice din releaua proprie a altor ministere 9i institulii publice cu retea sianitara

proprie se aprobd prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conduciitorului

institutiei, cu avizul Ministerului Sdndtitii.

5. Enumerali principalele atribulii din Figa postului - 15 pct'

Atributii si responsabilitati specifice:

- Elaboreaza planul de reparatii pe centre de cost, pentru realizarea lucrarilor planificate, in lirnita

bugetului aprobat ;

- Urmareste rcalizarea ptanului de reparatii, controleaza calitatea lucrarilor executate si verifica

incadrarea in cheltuielile planificate ;

- participa la analizele privind defectiunile sau avariile instalatiilor, la stabilirea cauzelor Gare le-au

determinat si luarea masurlor de inlaturare a efectelor;

- Verifica regimul de functionare la centrala termica pentru furnizarea neintrerupta a utilitatilor

necesare desfasurarii activitatii spitalicestl ;



- Intocmeste programul anual de investitii si asigura intocmirea documentatiei necesare pentru

contractarea lucrarilor din planul de investitii aprobat ;

- Urmareste derularea contractelor incheiate pentru respectarea clauzelor privind calitatea lucrarilor

de reapartii curente si consolidari, respectarea termenelor de executie;

- Participa la receptia lucrarilor de investitii si auizeaza acceptarea facturilor in conformitate cu

devizul lucrarilor ;

- Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe lermen scurt a

unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

- Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul sectorului, in raportul cu

alte sectoare de activitate, precum si relatiile cu personele din afara spitalului ;

- Raspunde de mentinerea, in cadrul sectorului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de

lucru ;

- Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii spitalului in raport cu toate persoanele cu

care vine in contact ;

- Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare precum si de insusirea si

respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine ;

- Respecta procedurile de utilizare a tuturor echipamentelor si utilajelor pe durata reparatiilor,

verificarilor, realizarii lucrarilor de investitii ;

- Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

- Raspunde de calitatea reparatiilor curente si capitale, precum si de mentinerea unui raport optim

cosUcalitate;

- Raspunde de realizarea in termen a lucrarilor de reparatii curente si capitale;

- Raspunde de mentinerea gradului de profesionalism in realizarea activitatilor sectorului pe care il

conouce;

- Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces ;

- Asigurd buna organizare a personalului din subordine 9i a desfiguririi lucririlor acestuia prin:

repartizarea sarcinilor de muncd; dotarea cu scule gi aparate de misurd gi conirol; repartizatea de

materiale 9i piese de schimb necesare indeplinirii sarcinilor.

- Participi zilnic la Raportul de gardd al medicilor pentru a prelua sesizdrile 9i reclamatiile privind

defecliunile de ordin tehnic survenite in pavilioanele 9i anexele spitalului.

- Rdspunde de efectuarea 9i calitatea lucrdrilor privind instalatiile electrice, apa, termoficare,

canalizare, etc.

- Rdspunde de utilizarea judicioasd a materialelor 9i a timpului de lucru.

- Participi efectiv la lucrdrile de montaj gi reparatii repartizate formatiei de lucru.

- Rispunde de obtinerea, in termenele prevdzute de legislatia in vigoare, urmatoarelor documente:

o Autorizalie de functionare pentru liftul din Pavilionul Al (lSClR);

. Autorizatie de funclionare pentru autoclavele din Laboratorul de microbiologie clinicd (l{iClR);

. Alte autorizalii, conform dispozitiilor primite din partea conducerii spitalului.



- Monitorizeazi procesul de clorinare 9i verificare chimici 9i microbiologice a apelor reziduale uzate

din spital, in vederea oblinerii buletinelor de analize de la DSPMB $i transmite rezultatele lunare prin

fax la DSPMB.

- Asigurd funclionarea in condilii optime a staliei de epurare gi clorinare automatizate, a statiei de

oxigen, aer comprimat, etc.

- la mdsuri pentru respectarea normelor de igiend, de proteclia muncii, de prevenirea 9i stingerea

incendiilor.

- Face parte din comandamentul de dezipezire al spitalului;

- Asigu16 continuitatea activitdlii serviciului pe perioada concediilor de odihnd/medicale/fdrd

plati/absenlelor de orice fel ale personalului din subordine.


