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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 sectiei de recuperare, medicina fizica si balneologie a 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 

HGRnr.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:  

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN  

TRANSFORMAREA POSTULUI DIN STATUL DE FUNCTII: 

1. SECTIA DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE 

- 1 post infirmieră debutantă care prin transformare va deveni infirmieră-Serea Adriana 

Conditii specifice de participare:  

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca salariatii ce detin functia de « infirmieră     » pentru a 

participa la examenul de promovare în treapta profesionala imediat superioară, sunt urmatoarele : 

1. Pentru functia de infirmiera : 

-curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

Medicali din Romania 

sau 

- curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 

Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii - Directia generala resurse umane si certificare 

-candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performantelor 

profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.  

- vechime în specialitate- minim 6 luni 

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: 



 

 

 

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

b) solicitarea scrisa a salariatului care indeplineste conditiile de participare, aprobata de catre 

Managerul spitalului. 

Calendar organizare concurs: 

Publicare anunț- 07.12.2020 

Depunere dosare -07.12.2020-21.12.2020 (inclusiv) până la ora 15,00, la sediul spitalului, birou 

RUNOS.  

1. Selecția dosarelor de înscriere 

Afișare rezultate selecție dosare    22.12.2020 

Depunere contestatii     23.12.2020 

Afișare rezultate după soluționare contestații   23.12.2020 

Probele se sustin în limba română 

2. Proba scrisă în data de 24.12.2020, ora 11,00 – test grilă din tematica afișată  

Afișare rezultate     24.12.2020 

Depunere contestații     28.12.2020 

Afișare rezultate contestații si rezultat final probă 28.12.2020 

Afișare rezultat final concurs-  28.12.2020 

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 

 

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 – birou RUNOS,  la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie 
Azuga din str. Victoriei, nr.2, biroul RUNOS și pe site-ul institutiei. 
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