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   NR………./…………..2018 
 

ANUNŢ   PROMOVARE 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa  organizează examen de promovare  

pentru următoarele funcţii  de execuţie: 
 

Promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior: 
- din asistent medical principal sef PL specialitatea generalist in asistent medical principal sef S 
specialitatea generalist – Sectia clinica boli infectioase I adulti; 
- din asistent medical principal sef PL specialitatea generalist in asistent medical principal sef S 
specialitatea generalist – Sectia clinica boli infectioase II adulti; 
- din asistent medical principal coordonator PL specialitatea igiena in asistent medical debutant 
coordonator S specialitatea generalist – Biroul de management al calitatii serviciilor medicale; 
 
Promovare intr-o functie cu grad superior: 
- din analist I in analist IA – Compartimentul de informatica; 
 
 

Condiţiile specifice de participare la examen: 
- diplomă de licenta sau adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor pentru asistent 

medical; 
- 6 ani si 6 luni vechime in activitatea de informatica pentru analist; 
- referat de evaluare intocmit de seful ierarhic cuprinzand propunerea de promovare; 
- obtinerea calificativului “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale 

cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care s-a aflat in activitate. 
 

Examenul va avea loc în data de  9.11.2018 la sediul Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase Constanţa şi se va desfăşura după cum urmează : 

 
Condiţii   de 
desfăşurare 

Selectarea 
dosarelor de  înscriere 

Proba 
scrisă Rezultatul final 

DATA 8.11.2018 9.11.2018 12.11.2018 
ORA 1600 900 1600 

LOCUL 

Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase 
Constanţa 

bd.Ferdinand nr.100 

Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase 

Constanţa 
bd.Ferdinand 

nr.100 

Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase 
Constanţa 

bd.Ferdinand nr.100 

Candidatul nemulţumit poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului probei scrise a examenului. 

 
În vederea participării la examen, până la data de  8.11.2018 ora 1400 candidaţii vor depune la 

Serviciul R.U.N.O.S.-R.P. (la sediul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanţa, bd.Ferdinand nr.100)  un  
dosar  care va conţine în mod obligatoriu  următoarele : 

- dosar sină 
- formular de înscriere la examenul de promovare, adresată managerului Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase Constanţa; 
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
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- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

- diplomă de licenta sau adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor pentru asistentii medicali 
- certificat de naştere (copie), după caz; 
- certificat de căsătorie (copie), după caz; 
- chitanţa achitare taxă examen, 50 lei; 
- calificativele la evaluarea performantelor profesionale individuale in ultimii 3 ani. 
 
Modalitatea de desfasurare a examenului de promovare: 
Candidatii se vor prezenta la sediul unitatii in data examenului, cu 15 minute inainte de inceperea 

acestuia, avand asupra lor actul de identitate aflat in termen de valabilitate.  
Examenul de promovare se desfasoara pe durata a 2 ore si consta in sustinerea unei probe scrise - 

sinteza. Subiectele sunt stabilite de comisia de examinare cu cel mult 2 ore inainte de ora stabilita pentru 
examenul de promovare si vor fi puse la dispozitia fiecarui candidat la locul, data si ora stabilite pentru 
examenul de promovare. 

Inainte de inceperea probei se face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii 
formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii pe baza actului de identitate aflat in termen de 
valabilitate. 

Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din examen, cu 
exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul din membrii comisiei de examen sau de 
persoanele care asigura supravegherea. 

Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau a oricaror 
altor persoane, in afara membrilor comisie de examinare, precum si a persoanelor care asigura secretariatul 
comisiei de examinare, respectiv supravegherea desfasurarii probei. 

In incaperea in care are loc examenul, pe toata durata derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor 
prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei 
surse de consultare sau a telefoanelor mobile, ori a altor mijloace de comunicare la distanta. Nerespectarea 
acestor dispozitii atrage eliminarea din examen a candidatului.  

Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de catre comisia 
de examen, purtand stampila  unitatii pe fiecare fila. 

Fiecare candidat redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de catre comisia de 
examinare. 

Candidatul are obligatia sa predea comisiei de examen lucrarea scrisa la finalizarea acesteia, ori la 
expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens. 

Lucrarea elaborata de fiecare candidat se noteaza cu un punctaj de maxim 100 de puncte. 
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet a 

unitatii www.infectioaseconstanta.ro in ziua sustinerii examenului. 
Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii 

rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Rezultatele finale, dupa reevaluarea lucrarilor 
candidatilor care au depus contestatie, se afiseaza la sediul unitatii in 2 zile lucratoare de la data expirarii 
termenului de depunere a contestatiei. 

 
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate . 
 
 Bibliografia  aferentă fiecarui post este afişată la sediul instituţiei (Bd.Ferdinand nr.100) şi pe site-ul 

spitalului: infectioaseconstanta.ro, secţiunea informaţii utile. 
 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 12,00 – 14,00 de la Serviciul R.U.N.O.S.-R.P , 

tel.0241/484519. 
 

          MANAGER,                                   ŞEF SERVICIU R.U.N.O.S.-RP 
CONF.UNIV.DR.HALICHIDIS STELA               EC.VASILE GRATIELA 
 

 

 

 

http://www.infectioaseconstanta.ro/


 

                                                                                                           MANAGER 

                                                                                        CONF. UNIV.DR. HALICHIDIS STELA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE IN FUNCTIILE: 
 

- ASISTENT MEDICAL 
 
                                                                                                                    

 
 
 
 
1. BOLI INFECTIOASE SI EPIDEMIOLOGICE  - DR. CONSTANTIN BOCARNEA         
                                                         
2. URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE (sinteze) - TITIRCA L. 
                                                                                 EDITURA MEDICALA BUCURESTI 1996 
 
3.TEHNICA INGRIJIRII BOLNAVULUI  ( CARTEA ASISTENTULUI MEDICAL) 
                                                         CAROL MOZES  EDITURA MEDICALA BUCURESTI 2014 
                           
4. Ordiul nr. 1101/2016 MS privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 
 
 5.Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de 
evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru 
dezinfectia mainilor,  in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice 
 in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei 
procesului de sterilizare. 
 
 6. Norme specifice de protectie a muncii in domeniul sanatatii (aprobate prin Ord.411/1998):  
 -Art. 19 – 62 din Cap. 2.3 si 2.4;  
 -Art. 95 – 159 din Cap. 2.7; si 2.8 
 -Art. 288 – 299 din Cap. 6.2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                               MANAGER 
                                                                                                                                                                                                                                              
       CONF.UNIV.DR.HALICHIDIS STELA 
 
 
 
 

TEMATICA EXAMEN DE  
PROMOVARE IN FUNCTIA DE ANALIST IA 

 
 
 

 Retele de calculatoare:topologii, medii de transmisie, protocoale. 
 Cunostinte despre echipamente de retea (switch-uri, access point, routere). 
 Configuratie echipamente si administratie retele LAN. 
 Cunostinte securitate: acces, control retele. 
 Calculatoare- arhitectura, componente, diagnosticare defecte, depanare. 
 Instalarea si configurarea statiilor de lucru: sistem de operare, drivere, aplicatii. 
 Instalarea si configurarea de echipamente periferice: imprimante, copiatoare, scanere. 
 Cunostinte de operare cu pachetele MS Office. 
 Cunostinte privind instalarea, configurarea si administrarea unui server. 

Cunostinte despre operarea cu bazele de date. 
Ordinul nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018  a 

Hotararii Guvernului nr 140/2018 pentru aprobarea pachetelor  de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor  medicale in 
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 
 Hotararea de Guvern nr.900/2012 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul 
european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Hotararea de Guvern nr.34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. 
 Regulament nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanta pentru SEE) - (General Data 
Protection Regulation - GDPR) 

Ordinul nr. 840 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere  al datelor clinice si 
medicale la nivel de pacient pentru  cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si  de zi, precum si a 
metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale 
pentru care se solicita reconfirmarea 
 
Bibliografie: 
Bazele retelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999. 
PC-Depanare si modernizare- editia a IV-a, Autor:Scott Mueller, Ed.Teora. 
Baza de date. Proiectare, implementare, gestionare, Autor:Connolly t., Begg C., Strachan A., 
Editura Teora, Bucuresti, 2001. 
 


