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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITA "CO STANTIN GORGos·• organ,zeaza exame omcvare 
conform Legii 153/2017 si 1-IG 286/201 1 cu modificarile si completarile ulterioare in posturile de: 

economist grad IA - Biroul R OS 
economist grad I - Serviciul adm inistrativ 

I. Conditii de desfasurare: 
- Examenul de promo,,are va a,·ea loc in data de 07.10.2020. ora 12.00 la sediul Spitalului de 
Psihiatrie Titan "Constantin Gorgos"; 
- Dosarele de înscriere la examen se depun la Biroul RUNOS pana la data de OS. I 0.2020, ora 15.00. 
li. Conditii generale de participare: Pentru a participa la examen candidatii trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii: 

- Sa fie sa lariat in cadrul Spitalului de Psihiatrie Titan ··Or.Constantin Gorgos"'; 
- Sa aiba vechimea în specialitate de 6 ani si 6 luni pentru postul de economist gr.lA: 
- Sa aiba vechimea în specialitate de 3 ani si 6 luni pentru postul de economist gr.L 

III. Acte necesare pentru dosarul de examen: 
- Cerere de înscriere la examen adresata conducatorului institutiei; 
- Copia actulu i de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii. dupa caz; 
- Adeverinta de vechime in specialitate din care sa rezulte si calificati vele obtinute in ultimii 3 ani. 
Modalitatea de desfasurare a examen ului: 

PROBA SCRI SA: Comisia de examinare propune pe baza bibliogra fi ei si. dupa caz.a temat icii 
subiectele, cu cel mult doua ore înainte de ora stabilita pentru examenul de promovare. 
La locul. data si ora stabilite pentru examenul de promovare. comisia de examinare pune la di spozitia 
fiecarui candidat li sta subiectelor stabilite. conform bibliografiei. Fiecare candidat redacteaza lucrarea 
pe un subiect ales dintre cele stabilite de catre comisia de examinare. Durata examenului de promovare 
se stabi leste de comisia de examinare în funct ie de gradul de complexitate al subiectelor stabi lite. dar nu 
poate depasi 3 ore. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare 
noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de I 00 de puncte. pe baza urmatoarelor 
criterii: 
a) Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate, 
b) Abi litati de comunicare, 
c) Capacitate de sinteza. 
d) Complexi tate. initiativa. creativitate. 
Comisia de examinare stab ileste ponderea din nota finala a fi ecarui cri teriu prevazut mai sus. 
Rezultatele examenul ui de promo,·are se afiseaza la sed iul spitalului. precum si pe pagina de internet a 
acestuia . in termen de 2 zile lucratoare de la data sustinerii acestuia. Candidatii nemultumiti de 
rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la data atisarii rezultatelor, sub 
sanctiunea decaderii din acest drept. Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea, iar 
rezultatele finale se afiseaza la sediul spitalului in 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de 
depunere a contestatiei. 



BIBLIOGRAFIE 

PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE ECONOMIST GR.IA 
- BIROUL RUNOS -

I . Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificari si completari: 
2. Legea - cadru nr. 153/20 17 pri vind sa larizarea personalulu i platit din fonduri publice. cu 

modificari si completari; 
3. Ordonanla de urgenta nr. 158/2005 privind concediile gi indemnizaliile de asigurari sociale 

de sanatate cu modificari si completari ; 
4. Ordinul min istrului sanatatii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul 

de munca, organizarea si efectuarea garzi lor in unitatile publice din sectorul sanitar. cu 
modificari si completari: 

5. Hotararea nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor 
de munca. a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca 
prevazut in anexa nr. I I la Legea-cadru nr.15312017 privind salari zarea personalului platit 
din fond uri publice. precum si a conditiilor de acordare a acestuia. pentru familia 
ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala": 

6. Hotararea nr.91 7/20 17 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pri vind stabil irea locuri lor 
de munca, a categorii lor de personal. a marimii concrete a sporului pentru cond itii de 
munca, precum si a conditi ilor de acordare a acestuia pentru familia ocupat ionala de 1uncti i 
bugetare "Adrninistratie" din administratia publica centrala; 

7. Legea nr.227/2015 pri vind Codul fisca l, cu modificari si completari ; 
8. Ordinul MS nr.1470/201 I pentru aprobarea cri teriilor privind angaj area si promovarea in 

functii , grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitati le sanitare publice 
din sectorul san itar cu modificari si completari. 

BIBLIOGRAFIE 

PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE I N FUNCTIA DE ECONOMIST GR.J 
- SERVIC I UL AD-TIV, APROV IZ IO 'ARE, ACHIZITII PUBLICE, CO 'TRACTARE, 

I FORMATICA -SECRETARI AT, I TRETINERE REPARATII I STALATII -

I. Legea 98/20 16 din 19 mai 20 I 6 pri vind achiziţii le publice . cu modificarile i completarile 
ulterioare: 

2. HOTĂRÂRE r. 395/20 I 6 din 2 iunie 20 I 6 pentru aprobarea ormelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referi toare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului
cadru din Legea nr. 98/20 I 6 privind achiziţiile publice; 

3. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind paza 
obiect ivelor. bunurilor. valorilor ş i proteeţia persoanelor: 

4. HG nr I O I 0/2004 - pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la 
art. 69 din Legea 333/2003 pri vind paza obiective lor. bunurilor.,·alorilor si protec tia 
persoanelor; 

5. Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor 


