
 

 

DENUMIRE:SPITALUL DE ORTOPEDIE  

SI TRAUMATOLOGIE AZUGA NR. IEŞIRE REGISTRATURĂ:2081 

CIF/CUI:2845125 DATA:02.06.2022   
SEDIU:AZUGA, STR.VICTORIEI, NR.2 
PERSOANĂ CONTACT:EC.BRINZARU DANIELA 
TELEFON:0244322051 
FAX:0244321910 
E-MAIL: spitalazuga@yahoo.com 

A N U N Ţ 

 

 Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga organizează examen-proba scrisa/practica, 
pentru promovarea in grad profesional/treapta profesionala a personalului contractual din 
cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, in conformitate cu prevederile  Legii 
cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale HGR nr.286/2011 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 a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru 
aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar , cu modificarile si 
completarile ulterioare,  după cum urmează:  

NR. 

CRT. 

SECȚIA NR.POSTURI/FUNCTIA 
DEȚINUTĂ 

NR.POSTURI/FUNCȚIA 
PROPUSĂ PENTRU 
EXAMENUL DE 
PROMOVARE 

NR.POSTURI/FUNCȚIA 
PROPUSĂ PENTRU 
TRANSFORMARE 
DUPĂ SUSȚINEREA 
PROMOVĂRII 

1 LABORATOR 
ANALIZE 
MEDICALE 

1 post asistent medical 
debutant, specialitatea 
laborator clinic, studii S 

1 post asistent medical, 
specialitatea laborator 
clinic, studii S 

1 post asistent medical, 
specialitatea laborator 
clinic, studii S 

2 COMPARTIMENT 
MEDICINĂ 
INTERNĂ 

1 post infirmieră 
debutantă, studii G/M 

1 post infirmieră 
debutantă, studii G/M 

1 post infirmieră 
debutantă, studii G/M 

3 STAȚIA DE 
OXIGEN 

1 post muncitor calificat 
IV-instalator, studii  G 

1 post muncitor calificat 
III-instalator, studii  G 

1 post muncitor calificat 
III-instalator, studii  G 

4 SECTIE 
ORTOPEDIE 
TRAUAMTOLOGIE 

1 post îngrijitoare 
curațenie, studii G 

1 post infirmieră 
debutantă, studii M/G 

post vacant stat de funcții 

5 COMPARTIMENT 
A.T.I. 

1 post îngrijitoare 
curațenie, studii G 

1 post infirmieră 
debutantă, studii M/G 

post vacant stat de funcții 

6 BLOC OPERATOR 1 post îngrijitoare 
curațenie, studii G 

1 post infirmieră 
debutantă, studii M/G 

post vacant stat de funcții 

 

Conditii specifice de participare:  



 

 

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca salariatii ce detin functia de « asistent medical  
debutant » pentru a participa la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara, 
sunt urmatoarele : 
-  vechime in specialitate- minim 6 luni 
- calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut pentru 
perioada lucrata; 
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca salariatii ce detin functia de « infirmiera debutanta »,  
pentru a participa la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara, sunt 
urmatoarele : 
 
-  vechime in specialitate- minim 6 luni 
- calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut pentru 
perioada lucrata; 
- curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii - Directia generala resurse umane si certificare 
 
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca salariatii ce detin functia de « muncitor calificat IV-
instalator » pentru a participa la examenul de promovare in treapta profesionala imediat 
superioara, sunt urmatoarele: 
 
-  vechime în specialitate- minim 3 ani vechime în meserie 
-  obtinerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel 
putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care s-a aflat in activitate 
 

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca salariatii ce detin functia de « îngrijitoare curățenie » 
pentru a participa la examenul de promovare in «infirmieră debutantă», sunt urmatoarele: 
 
-  vechime în specialitate- fără vechime  
-  obtinerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel 
putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care s-a aflat in activitate 
 

Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor mai sus mentionate numai persoanele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

Condiții generale: 

In vederea participarii la examenul de promovare in grad profesional/treapta profesionala, 
canditatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale: 
 
sa aiba cel putin 6 luni/3 ani vechime in gradul profesional/treapta profesionala a functiei din care 
promoveaza; 

sa nu aiba aplicata o sanctiune disciplinara dupa acordarea ultimului calificativ; 

solicitarea scrisa a salariatului care indeplineste conditiile de participare, aprobata de catre 
Managerul spitalului. 

Calendar organizare concurs: 

Publicare anunț- 02.06.2022 



 

 

Depunere dosare -02.06.2022-08.06.2022 (inclusiv) până la ora 15,00, la sediul spitalului, birou 
RUNOS.  

1. Selecția dosarelor de înscriere 

Afișare rezultate selecție dosare    09.06.2022 

Depunere contestatii     10.06.2022 

Afișare rezultate după soluționare contestații   14.06.2022 

Probele se sustin în limba română 

2. Proba scrisă în data de 16.06.2022, ora 09,00 (compartiment medicină internă), ora 11,00 ( 
laborator analize medicale), ora 13,00 (stația de oxigen)– subiect/ test grilă din tematica 
afișată , ora 14,00 ( secția ortopedie traumatologie/ATI/Bloc operator) 

Afișare rezultate     16.06.2022 

Depunere contestații     17.06.2022 

Afișare rezultate contestații si rezultat final probă 20.06.2022 

Afișare rezultat final concurs-  20.06.2022 

Dosarul de însriere la concurs  va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 

Dosarul de inscriere la examenul de promovare in grad profesional/treapta profesionala 
trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: 
a) cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea; 
c) adeverinta vechime in specialitate 
d) adeverința din care să rezulte că angajatul nu se află sub o sancțiune disciplinară 

neradiată în condițiile legii 
e) copia fișei de evaluare/copiile fișelor de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale din ultimii 3 ani  

 

METODOLOGIE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI 

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise stabilită de comisia de 
examinare. Proba se susține în limba română și poate fi susținută sub forma unor subiecte sau test 
grilă. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a 
tematicii maximum 3 subiecte/3 teste grila, dintre care comisia de examinare va stabili 3 până la 9 
subiecte/teste grilă, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare. 

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la 
dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite. 

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect/test grila ales dintre cele stabilite de către 
comisia de examinare. 



 

 

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. 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, 
precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data 
susţinerii acestuia. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi 
lucrătoare de la data afişării rezultatelor. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se vor afişa la 
sediul instituţiei in termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 
contestaţiei.  
      Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă și în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând  pagina 
oficiala- http://www.ortopedieazuga.ro 

Relaţii suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, între orele 9,00 – 15,00 la telefon 
0244 / 322.051, int.211 – comp. RUNOS,  la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie 
Azuga din str. Victoriei, nr.2, comp. RUNOS și pe site-ul institutiei. 

 

MANAGER , 

CONS.JUR.PANDELE VICTOR 

 

http://www.ortopedieazuga.ro/

