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Spitalul Judeţean de U genţă Buzău organizarea în data de 21.04.2021, ora 10 
examen de promovare în rad/treaptă profesională, pentru unb.ătorul personal angajat 
cu contract individual de uncă pe perioadă nedeterminată: 

- infirmiera debutanta I infirmiera; 
Examenul de promovare e va desfăşura în conformitate cu prevederile: 

- H.G. nr. 286*) din 2 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor enerale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilo contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat s perioare a pesonalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice cu odificările şi completările ulterioare; 
- Ordin M.S. nr. 1470 ~din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind 
angajarea şi promova ea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 
contractual din unităţii sanitare publice din sectorul sanitar; 

Dispoziţia nr. 102 13.03.2015 privind aprobarea Regulamentului- cadru de 
organizare şi desfăşura e a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a ersonalului contractual, angajat cu contract individual de 
muncă pe perioadă ned terminată în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. 

Examenul de prom vare în grad/ treaptă profesională va avea loc la sediul 
Spitalului Judeţean de rgenţă Buzău, constând în susţinerea unei probe scrise. 

Bibliografia/ tematic de examen este prevăzută în anexa la prezentul anunţ. 
Conditii de artici ar Ia examenul de romovare: 

Pentru a participa la exa enul de promovare în grad/ treaptă profesională imediat 
superior celui deţinut, ang ·atul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

Condiţii de vechime con rm Ordin MS 1470*) din 20 octombrie 2011 infirmiera 
debutanta: 
- curs infirmiera; 
- 6 luni vechime în speci litate; 
- calificativul „bine" s u „foarte bine" obţinut la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale. 
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Dosarele de înscriere s vor de une la Serviciul Resurse umane si salarizare ână 
la data de 15.04.2021 ra 12 00 si vor contine următoarele documente: 

cerere de înscrier la examenul de promovare; 
- copie carte de ide titate; 
- referatul de eval are întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul 

instituţiei; 

- calificativul obtin t de salariat conform fisei de evaluare; 
' ' 

Conditii de artici a e la examenul de romovare: 
Modalitatea de des ăsurare a examenului: 

' (1) Examenul de promo are a personalului contractual constă în susţinerea unei probe 
scnse. 
(2) În cadrul examenul i 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 nec sare funcţiei evaluate; 
b) abilităţi de comunicare; 
c) capacitate de sinteză; 
d) complexitate,iniţiativă, reativitate. 
(3) Comisia de exami are stabileşte ponderea din nota finală a fiecarui criteriu 
prevazut la pct. (1 ). 
( 4) Punctajul acordat d membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul 
de notare. 
(5) Punctajul minim d promovare este de 50 de puncte. 
(6) Rezultatele exame ului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi 
pe site-ul instituţiei, clupa caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii 
acestuia. 
(7) Candidaţii nemulţu iţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o 

zi lucrătoare de la data afi, ării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
(8) Comisia de soluţio are a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale 

se afişează la sediul instit ţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de de unere a contestaţiei. 
Anunţul de susţinere a ex menului de promovare se afişează la sediul unităţii precum şi 
pe site-ul spitalului „spi alulbuzau.ro" unde se publică şi bibliografia/ tematica de 
examen. 

Mana. 
Ec. Damiar 


