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A N U N Ț 

 
           În conformitate cu prevederile H.G.R. 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, ale H.G.R. nr. 497/2010 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si examenului pentru ocuparea 
posturilor vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale 
la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar si prevederile O.M.S. nr. 
1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte 
profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu 
modificarile și completarile ulterioare, Spitalul Municipal Ploiesti organizează în data de 16.03.2020, 
începând cu ora 10.00 examen pentru promovare (sursa interna) din funcția de asistent medical 
debutant PL (generalist)  în funcția de asistent medical PL (generalist), în urma expirării perioadei 
de debut; 
Condiții de participare:     

- diploma de scoală sanitară postliceală 
- 6 luni vechime în specialitate; 

Dosarul de înscriere se depune la Compartimentul RUNOS și va conține: 
- cerere de participare la examen în vederea promovării aprobata de 

conducerea spitalului; 
- copie C.I.  

La examen pot participa numai angajatii Spitalului Municipal Ploiesti care indeplinesc 
conditiile, iar perioada de înscriere este între 27.02.2020 – 10.03.2020. 

Examenul de promovare consta într-o probă scrisă pentru a evalua abilitățile profesionale și 
gradul de experiență profesională, nota minima pentru promovare fiind 7 (sapte).  

Rezultate examenului de promovare se aduc la cunostinta angajatilor in termen de 24 de ore de 
la data susținerii.  

Angajații nemultumiti de rezultatele examenului de promovare pot face contestatie în termen de 
24 de ore de la data afișării rezultatelor finale.      
 Rezultatele contestatiilor se aduc la cunoștința angajatilor în termen de doua zile de la data depunerii 
acesteia.  

 
BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE 

 
          -  Urgențe medico-chirurgicale - Lucretia Titirca 
          -  Manual de medicină internă pentru cadre medii - Corneliu Borundel 
          - Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali-Ghid de nursing -  Lucretia 
Titirca 

- Manual de îngrijiri special acordate pacienților de către asistenții medicali- Lucreția Titircă 
- OMS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a 

infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare 
- Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist 
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