
     
 
                                                                          
 

 
ANUNT  
 

 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, cu sediul in localitatea Palazu Mare, str. Sentinelei 

nr.40, judetul Constanta organizeaza in data de 07.12.2022  ora 12:00 la sediu, examen de promovare in 

conformitate cu HG 1336 / 2022, pentru functiile contractuale de executie: 

 

- 1 post registrator medical principal, (promovare de la registrator medical), post contractual de 

executie 

 

Examenul de promovare se realizeaza in conformitate cu: 

- Prevederile HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

- Prevederile OMS 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 

Conditii specifice conform OMS 1470/2011 pentru promovare: 

- Diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii 

- Minim 4 ani vechime in specialitate 

- sa fi obtinut calificativul foare bine la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua ori in 
ultimii 3 ani 
 

Bibliografie si tematica: 
 

- Ordin 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 
medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 

- Legea 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi 
penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, 
precum şi privind libera circulaţie a acestor date 

- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare titlu 
VIII, Cap. II, Asiguratii, Titlu IX:Cardul European si cardul national de asigurari sociale de sanatate. 

- Legea 46/20036 privind drepurile pacientilor 
- Cunostinte operare calculator  (Microsoft Office: Word,Excel) 
- Utilizare e-mail 
- Cunosterea si utilizarea internetului 
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Tematica: 

- Persoane asigurate – Dovada calitatii de asigurat 
- Cardul European si cardul national de asigurari de sanatate 
- Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor 

date; 
- Drepturile pacientilor 

Desfasurarea examenului de promovare: 
 
 Examenul de promovare consta in sustienerea unei probe scrise stabilita de comisia de examinare. 
Proba se sustine in limba romana si poate fi sustinuta sub forma unei lucrari cu intrebari sau test grila. La 
locul, data si ora stabilita pentru examenul de promovare, in prezenta comisiei de exminare, candidatii 
redacteaza o lucrare care sa ateste pregatirea profesionala si gradul de acumulare a experientei profesionale in 
domeniul respectiv. 
 Durata examenului de promovare se stabileste de comisia de examinare, dar nu poate depasi 3 ore. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            Anexa nr. 1 
Raport 

de evaluare pentru salariatul debutant 
 



     
 
Institutia publica: 
Numele si prenumele salariatului debutant: 
Functia: 
Compartimentul: 
Perioada de desfasurare a activitatii in functia contractuala de debutant: de la…………….la……………….. 
Data evaluarii: 
Criterii de evaluare pentru salariatii debutanti in vederea promovarii in 
grad  

Punctajul obtinut 

1. Gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului de 
activitate 

 

2. Cunoasterea specificului administratiei publice  
3. Capacitatea de indeplinire a atributiilor  
4. Gradul de adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea atributiilor  
5. Capacitatea de transmitere a ideilor clar si concis, in scris si/sau verbal, 

dupa caz 
 

6. Capacitatea de a lucra in echipa, respectiv capacitatea de a se integra 
intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a 
sprijini activitatea echipei in realizarea obiectivelor acesteia. 

 

Criterii de evaluare pentru salariatii debutanti in vederea promovarii in 
treapta 

 

1. Cunoasterea specificului administratiei publice  
2. Rapiditatea si calitatea indeplinirii sarcinilor alocate  
3. Initiativa  
4. Capacitatea de relationare cu publicul  
5. Punctualitate, disciplina si responsabilitate  

Calificativ de evaluare1)
: 

Propuneri: 
Recomandari: 
Comentariile salariatului evaluat2)

: 

Numele si prenumele salariatului debutant: 
Functia: 
Semnatura: 
Data: 
Numele si prenumele evaluatorului: 
Functia: 
Semnatura: 
 

1) Se completeaza cu “necorespunzator”. Respective “corespunzator” 
2) Daca este cazul. 

 


