
ANU NT 

Spitalul Judetean de Urgenta Buzau organizeaza in data de 19 iunie 2018 
examen de promovare in grad profesional , pentru urmatoarele functii de 
personal contractual : 

UPU-SMURD 
- Asistent Medical debutant la asistent medical 
- Infirmiera debutanta la infirmiera 

Examenul de promovare se va desfasura in conformitate cu prevederile Hotararii 
nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Dispozitia nr. I 02/2015 a 
Spitalului Judetean de Urgenta Buzau . 

Examenul de promovare in grad profesional va avea loc la sediul Spitalului Judetean 
de Urgenta Buzau, constand in sustinerea unei probe scrise . 
Bibliografia I tematica de de examen este prevazuta in anexa la prezentul anunt. 

Dosarele de înscriere se vor depune la serviciul Resurse Umane pana la data de 
19.06.2018 ora 11,00 si vor contine urmatoarele documente : 

- cerere de înscriere la examenul de grad profesional ; 
- copie carte de identitate ; 
- referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de conducatorul institutiei ; 
- calificativul obtinut de salariat conform fisei de evaluare ; 
- pentru infirmiere - certificai de absolvire curs infirmiere. 
Conditii de participare la examenul de promovare : 

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superior celui detinut, angajatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii : 

Conditii de vechime in specialitate conform Ordin MS 1470/2011 
- Asistent medical - 6 luni vechime ca asistent medical; 
- Infirmiera - curs de infirmiera, 6 luni vechime inactivitate ; 
- Calificativul „bine" sau „ foarte bine" obtinut la evaluarea performantelor 

profesionale individuale . 
Referat de evaluare întocmit de seful ierarhic care va cuprinde urmatoarele 
elemente: 

a) descrierea activitatii desfasurate de candidat; 
b) nivelul de insusire a legislatiei specifice activitatii desfasurate ; 
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul in modul de îndeplinire a atributiilor; 



d) conduita candidatului in timpul serviciului ; 
e) propunerea de promovare ; 
f) bibliografia si , dupa caz , tematica examenului de promovare ; 

Modalitatea de desfasurare a examenului : 
(1) Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe 

scrise sau a unei probe practice , <lupa caz stabilite de comisia de examinare. 
(2) Proba practica se sustine in cazul functiilor contractuale la care este necesara 

verificarea abilitatilor practice. 
(3) Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare ,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. 

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: 
a) cunostinte teoretice necesare functiei evaluate; 
b) abilitati de comunicare; 
c )capacitate de sinteza; 
d) complexitate,initiativa ,creativitate 
(2)Comisia de examinare stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu prevazut la 
alin (1). 
(3) Proba practica este notata de catre membrii comisiei de examinare cu un punctaj de 
maximum 100 de punte. 
( 4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de 
notare. 
(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 
(6) Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul institutiei , precum si pe 

site-ul institutiei, <lupa caz, in termen de doua zile lucratoare de la data sustinerii acestuia. 
(7) Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi 
lucratoare de la data afisarii rezultatelor,sub sanctiunea decaderii din acest drept. 
(8) Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea sau proba practica,iar 

rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei sau autoritatii publice in doua zile 
lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei. 
Anuntul de sustinere a examenului de promovare se afiseaza la sediul unitatii precum si pe 
site-ul spitalului " spitalulbuzau .ro " unde se publica si bibliografia I tematica de examen . 
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