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APROBAT
Manager Victoria GHEONEA

ANUNȚ
ANUN EXAMEN PROMOVARE

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 și O.M.S. nr. 1470/2011, Spitalul
Orășenesc Tg. Bujor organizează examen în vederea promovării pentru următoarele func
funcții:
 Din funcția
ția de Economist II (S) în funcția de Economist I (S);
 Din funcția de Economist (S) în funcția
func de Economist II (S);
 Din funcția
ția de Muncitor II (M)
(
în funcția de Muncitor I (M).
Condiții de participare:
ții Spitalului Orășenesc Tg. Bujor care îndeplinesc
La examenul de promovare pot participa angaja
angajații
următoarele condiții
ții de participare:
a) Condiții
ții de studii și vechime conform O.M.S. nr. 1470/2011;
 Pentru funcția
ția de Economist II (S):
- diplomă de licență
licen
- minim 6 luni vechime în specialitate
 Pentru funcția
ția de Economist I (S):
(S)
- diplomă de licență
licen
- minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate

 Pentru funcția
ția de Muncitor I (M):
- minim 9 ani vechime în meserie

b) Să fi obținut calificativul FOARTE BINE la evaluarea performanțelor
performanțelor profesionale cel puțin de
două ori în ultimii trei ani;

c) Să depună cerere de înscriere la examenul de promovare aprobată de manager;
d) Să anexeze copie după actul de identitate.

Dosarele de concurs se depun până pe data de 02.07.2020 la sediul Spitalului Orășenesc Tg.
Bujor.
Modalitatea de desfășurare a concursului:
Examenul de promovare va avea loc pe data de 09.07.2020 ora 10,00 la sediul Spitalul
Orășenesc Tg. Bujor.
Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise din bibliografia dată.
În evaluarea lucrărilor se vor utiliza criteriile prevăzute de art. 45 din HG nr. 286/2011, și
anume:
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea
elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
b) abilități de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, inițiativă, creativitate.
Comisia de examinare stabilește ponderea din nota finală a fiecărui criteriu de mai sus.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se vor afișa la sediul unității în termen de două zile
lucrătoare de la data susținerii acestuia.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut, pot depune contestație în termen de o zi
lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Bibliografie:
Economist II
a) Bibliografia examenului de promovare:
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul VII Spitalele
- OMS nr. 1258/2016 pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi
contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor publice.

- Instrucţiunea Agenţiei Naţionale a Achiziţiilor Publice nr. 3/2017 privind modificările contractului
de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări
ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
- Instrucţiunea Agenţiei Naţionale a Achiziţiilor Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului
contractului de achiziţie publică/sectorială, cu modificările şi completările ulterioare.
Economist I (S) RUNOS
b) Bibliografia examenului de promovare:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul VII Spitalele;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicată;
- OMS nr. 1470/2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi
trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
- Regulamentul-cadru din data de 28 martie 2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor
de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor
de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială";
- OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi
efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar;
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență al salariaților;
Muncitor I
c) Bibliografia examenului de promovare:
- Legea nr. 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
- H.G nr. 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate
din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale.
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
- Noţiuni generale de amenajare spaţii verzi.
Notă: Legislația va fi studiată în formă actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare.
Relații suplimentare: Biroul RUNOS, telefon 0236 340577 int. 15 și la sediul unității.

