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MANAGER Jr. Doina CUCU

ANUNŢ

Spitalul Orășenesc Tîrgu Bujor organizează în data de 27.10.2015 examen de promovare în
grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual pentru funcțiile de:
- consilier juridic;
- asistenți medicali generaliști.
1. Condiții de desfășurare: Examenul va avea loc la Spitalul Orășenesc Tg. Bujor după cum
urmează:
Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise cu o temă aleasă din tematica de
concurs.
2. Pentru participarea la examen, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- cerere de înscriere aprobată de conducătorul instituției
- să aibă vechimea prevăzută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale
- să fi obținut calificativul foarte bine la evaluarea performanțelor profesionale individuale
cel puțin de 2 ori în ultimii 3 ani.
Acte necesare pentru dosarul de examen:
- referat de evaluare a personalului propus pentru promovare întocmit de șeful direct și
aprobat de managerul unității;
- adeverință privind îndeplinirea condițiilor de participare la examen.
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
-

27.10.2015, ora 11,00 – proba scisă;
28.10.2015, ora 11,00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul spitalului;
29.10.2015, până la ora 11,00 – depunerea eventualelor contestații privind rezultatele
probei scrise;
30.10.2015, ora 11,00 – afișarea la sediul spitalului a rezultatelor finale după soluționarea
eventualelor contestații.
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ANEXĂ

TEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE CONSILIER JURIDIC
1. Încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă.
2. Liberul acces la informații de interes public.
3. Atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
și a contractelor de concesiune servicii.
4. Procedură contencioasă.
5. Dreptul pacienților.
6. Despre obligații. (Cartea a V-a N.C.C.).
7. Executare silită (Cartea a V-a C.P.C.).
8. Legea penală și limitele ei de aplicare.
9. Infracțiunea.
10. Probele și mijloacele de probă.
TEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE CHIRURGIE
1. ARSURI TERMICE.
2. FRACTURI.
3. OCLUZIA INTESTINALĂ.
4. HEMORAGIA, HEMOSTAZA.
5. ȘOCUL.
6. ÎNGRIJIRI POSTOPERATORII.
7. COMELE.
8. PREVENIREA ȘI ÎNGRIJIREA ESCARELOR.
9. COLICA RENALĂ.
10. COLICA BILIARĂ.
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