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Tel: 0254/544321
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ANUNT

e-nudJ: spita!@spu-petrosamro
Web: www.spu-petrosani.ro

Spitalul de Urgenta Petrosani, in conformitate cu prevederile H.G. 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 si Ordin M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitati
sanitare publice din sectorul sanitar, organizeaza examen de promovare in trepte
profesionale astfel:

- din functia de economist gradul II in economist gradul 1, cu studii superioare;
- din functia de inginer gradul II in inginer gradul 1, cu studii superioare;

Examenul de promovare se va desfasura in data de 29.10.2018, ora 10,00 in sala
de sedinte a Spitalului de Urgenta Petrosani.

Bibliografia si tematica de examen sunt prevazute in anexa la prezentul anunt.
Dosarele de inscriere se vor depune la serviciul R.U.N.O.S, pana la data de

19.10.2018, ora 13,00 si vor contine urmatoarele documente:
cerere de inscriere la examenul de promovare ;
adeverinta eliberata de serviciul R.U.N.O.S, privind vechimea in functie;
copie carte de identitate;
referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic superior si aprobat de
conducatorul unitatii;

Conditii de participare:
Pentru a participa la examenul de promovare in grade si trepte profesionale imediat

superioare, angajatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
3 ani si 6 luni vechime in specialitate;

Modalitate de desfasurare a examenului:
Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei

probe scrise. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de
examinare noteaza lucrarea elaborata de angajat cu un punctaj maxim de 100 de puncte.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in data de 30.10.2018.
Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie pana in data de
31.10.2018, ora 10,00. Rezultatele finale se afiseaza in data de 31.10.2018, ora 14,00.

La examen se pot inscrie numai angajatii Spitalului de Urgenta Petrosani care
indeplinesc conditiile de participare.

Director Financiar-Contabil,
Ec. Brasoveanu Angela
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BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în funcţia de economist grad I

1. Legea contabilităţiinr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare - Titlul VII - Spitale.
3. Legea finanţelorpublice 273/2006 , cu modificările şi completări le ulterioare.
4. Ordinul 1792/2002, privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţareaşi plata cheltuielilor instituţiilorpublice.
5.0MFP 923/2014 - Norme metodologice privind execitarea controlului financiar
preventiv şi Codul specific de norme profesionale.

TEMATICĂ

pentru examenul de promovare în funcţia de economist grad I

1. Organizarea contabilităţii la unităţile sanitare, respectiv înregistrările contabile şi

documentele în baza cărora se fac acestea, privitor la:
- contabilitatea decontărilorcu terţii;

- contabilitatea decntărilorcu personalul.
2. Principii şi reguli bugetare.
3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilorpublice.
4. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate şi

păstrarea lor.
5. Execuţia bugetară în instituţiile publice.
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BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în funcţia de inginer grad 1

1. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată , cu
modificările şi completări le ulterioare. - Titlul VII - Spitale.
2. Ordinul 97512012 privind organizarea structurii de management al calităţii

serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitate cu paturi din reţeaua Ministerului
Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale.
3. Ordinul 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intenlmanagerial al
entităţilor publice, cu modificări şi completări ulterioare.
4. Legea 46/2003 drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare şi

OMS 386/2004 privind Normele de aplicare a Legii 46/2003.
5. Regulamentul (DE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date.
6. OMS 811/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologii de
evaluare a spitalor; - Procedurile, standardele ş i metodologia de evaluare şi

acreditare a spitalelor.

TEMATICĂ

pentru examenul de promovare în funcţia de inginer grad 1

1. Obiectivele generale ale controlului intern/managerial.
2. Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
3. Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
4. Procedurile, standardele şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor.
5. Drepturile pacientului.
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