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Spitalul Clinic de Urgenţă ,,Sfântul Ioan’’ organizează examen de 
promovare (sursă internă) , in conformitate cu prevederile art. 41 al. (3) din 
H.G.R. nr 286/2011  în data de 24.02.2017 . 
 
 
•Tipul probelor de examinare: 
  Proba scrisă ; 
•Examenul va avea loc în data de 24.02.2017 la sediul central din Sos  
Vitan Bârzeşti nr 13 , sector 4 . 
•Bibliografia- conform anexei prezentului anunţ; 
•Tematică- conform anexei prezentului anunţ; 
•Metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a 
examenului şi fişa de post constituie anexe la prezentul anunţ. 

 
Nr crt Nume  si prenume Examen de promovare  /Studii SERVICIUL 

1 Vasiu Cristina Asistent medical principal (PL) – asistent 
medical principal (S) 

Sectia Clinica 
Gastroenterologie 

2 Breazu Daniela Asistent medical (PL) – asistent medical (S) UPU 

3 Nasta Silvia Mihaela Asistent medical debutant (PL) – asistent 
medical (S) 

Sectia Clinica 
Gastroenterologie 

4 Vladu Nicu Asistent medical debutant (PL) – asistent 
medical (PL) 

Sectia Clinica 
Urologie 

5 Ciomag Oana Florentina Asistent medical debutant (PL) – asistent 
medical (PL)- post temporar vacant 

Sectia Neonatologie 

6 Ciurcau Iuliana Asistent medical debutant (PL) – asistent 
medical (PL)- post temporar vacant 

Sectia ATI II  

7 Necula Andreea Economist II – Economist I (S) Serviciul Financiar 
Contabilitate 

 

 

 



 
 

 
METODOLOGIE PRIVIND DESFĂŞURAREA  

EXAMENULUI DE PROMOVARE 
 
   Prezenta metodologie a fost elaborată conform H.G.R. nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările şi completările 
ulterioare şi O.M.S. nr. 1470/2011. 
    Examenul de promovare constă într-o proba scrisa respectiv în 
redactarea unei lucrări . Prin proba scrisă se testeza  cunoştinţele teoretice 
necesare promovării pentru care se organizează examenul.   
     Subiectele se stabilesc pe baza tematicii de examen , astfel încât să 
reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor , în concordanţă cu 
nivelul şi specificul postului pentru care se organizează examenul. 
     Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 
60 de puncte. 
 
Conditii de participare : 

 Diploma de licenta/studii postliceale (dupa caz) ; 

 Acte necesare: 

 Cerere de participare la examen in vederea promovarii; 

 Copia actului de identitate. 
 
 Dosarele de inscriere se depun la Serviciul Resurse Umane . 
 Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane si pe 
site-ul Spitalului Clinic de Urgenţă ,,Sfântul Ioan’’ www.sfib.ro 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sfib.ro/


 
 

 



 
 
                 


