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A N U N  

 

 

In conformitate cu HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

platit din fonduri publice, Spitalul de Pediatrie Ploiesti anunta examen de promovare pentru;  

- inspector de specialitate – Compartimentul Managementul Calitatii ;  

Examenul se va desfasura in data de 23.09.2016  la ora 08.00 la Policlinica Spitalului de Pediatrie din Ploiesti, 

strada Republicii  nr.18. 

 

Tematica si Bibliografie pentru examen de promovare Inspector de specialitate 

 

1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare (titlul VII, VIII) 

2. HGR nr. 117 din 27 martie 2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi iile 

acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2013 – 2014, cu modificarile si completarile ulterioare 

3. Ordinul MS/CNAS nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a 

Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014; 

4. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor; 

5. OMS 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 

46/2003; 

6. Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 republicat , pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entită ile publice şi 
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 

7. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calită ii 
serviciilor medicale în cadrul unită ilor sanitare cu paturi din re eaua Ministerului 
Sănătă ii şi a autorită ilor administra iei publice locale. 
 

MODALITATEA DE DESFASURARE A EXAMENULUI 

 

Examenul consta in sustinerea unei probe scrise  stabilita de comisia de examinare. 

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei si dupa caz al tematicii maximum trei 

subiecte , din care comisia de examinare stabileste 3 pana la 9 subiecte , cu cel mult doua ore inainte de ora 

stabilita pentru examenul de promovare.Fiecare candidat redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele 

stabilite de comisia de examinare. 

Durata examenului de promovare nu va depasi 3 ore. 

1) In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de 

candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii: 

- cunostinte teoretice necesare functiei evaluate                                       

- abilitati de comunicare                                                           

- capacitate de sinteza          

-complexitate, intiativa, creativitate 

2) Comisia de examinare stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu prevazut la alin.1 

3) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare. 

4) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

5) Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei publice precum si pe 

pagina de internet a acesteia, dupa caz, in termen de doua zile lucratoare de la dat sustinerii acestuia.  

           

Rela ii suplimentare la telefon 0244/592805 interior 204,Biroul RUNOS. 

 

 

Manager, 

dr. Vişean Cătălin 

 

 

 

Intocmit RUNOS Administrativ, ec. Vlad Bianca 
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