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ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/20Il pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificat prin HGR nr.l 027/2014;

Spitalul Municipal"Dr.Teodor Andrei"Lugoj, organizeaza examen de promovare in grad
profesional superioar, dupa cum urmeaza:

la birou management de pe postul de economist debutant pe postul de economist TI
la biroul RUNOS de pe postul de referent de specialitate II pe postul de referent de specialitate 1

Examenul de promovare consta Într-o proba scrisa care se va sustine in data de 15.10.2018,
ora 13.00 in sala de sedinte a spitalului.

Punctajul minim de promovare este 50 de puncte .

Conditii de participare:
6 luni vechime in specialitate conform OMS nr.1470/20 11, pentru economist;
6 ani si 6 luni pentru postul de referent de specialitate, conform OMS nr.1470/2011;
calificativul foarte bine la evaluarea performantelor profesionale din ultimele 6 luni pentru economist,
respectiv pentru anul 2017 pentru referent de specialitate.

Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte:
-cerere de inscriere;

- copie dupa actul de identitate;
- adeverinta din care sa rezulte vechimea in specialitate;
- referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic care va cuprinde urmatoarele elemente:

- descrierea activitatii desfasurate de candidat;
- nivelul de insusire a legislatiei specifice activitatii desfasurate;
- aptitudinile care le-a dovedit candidatul in modul de indeplinire a atributiilor;
- conduita candidatului in timpul serviciului;
- propunerea de promovare;
- bibliografia sau dupa caz, tematica examenului de promovare

Bibliografia:
Pentru postul de economist IT

Ordinul M.S. nr. 97512012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor
medicale, in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua MS si a autoritatii publice locale;
Ordinul M.S. nr.446/2017 pentru aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de
acreditare a spitalelor;
Ordinul nr. 40012015 pentru aprobarea Codului intern/managerial al entitatilor publice si
pentru dezvoltarea sistemului de control inter/managerial cu toate modificarile si completarile
ulterioare;
SR.EN.Iso (Organizatia Internationala pentru Standardizare) 9001- Sistem de Management al
Calitatii/2008;
Ordinul nr.600/20 18 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al unitatilor
publice;
Legea nr.18512017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate.



Pentru postul de referent de specialitate I

Legea nr.53/2003, republicata - Codul Muncii;

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

Hotararea nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor;

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

HG nr.153/2018 privind Regulamentul sporurilor
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