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ANUNȚ EX AM EN PROMOV ARE
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 și OMS nr. 1470/2011, Spitalul
Orășenesc Tg. Bujor organizează examen în vederea promovării pentru următoarea
funcție:
 Din funcția de Inginer II (S) în funcția de Inginer I (S).
Condițiile de participare:
La examenul de promovare pot participa angajații Spitalului Orășenesc Tg. Bujor care
îndeplinesc următoarele condiții de paticipare:
a) Condițiile de studii și vechime conform OMS nr. 1470/2011:
 Pentru funcția Inginer I (S):
- diplomă de licență
- minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
b) Să fi obținut calificativul FOARTE BINE la evaluarea performanțelor profesionale
individuale 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 14.04.2017 la sediul Spitalului
Orășenesc Tg. Bujor.
Modalitatea de desfășurare a concursului:
Examenul de promovare va avea loc pe data de 19.04.2017 ora 10.00 la sediul
Spitalului 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) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Comisia de examinare stabileşte 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:
Inginer I
a) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul VII Spitalele;
b) OMS nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care
primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
c) OMS nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al
datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de
spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor
neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se
solicită reconfirmarea;
d) OMS nr. 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de
performanţă ai managementului spitalului;
e) OMS nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul
2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi
a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate pentru anii 2016 – 2017 (Anexa 23);
f) Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Notă: Legislația va fi studiată în formă actualizată, cu toate modificările și
completările ulterioare.
Relații suplimentare: Biroul RUNOS, telefon 0236.340577 int. 16 și la sediul unității.
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