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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 30.01.2020, începând cu ora 13.00 examen pentru 
promovare (sursa interna) 

 din funcția de fizician medical debutant în funcția de fizician medical; 
 
Condiții de participare:     

- referat de evaluare al sefului ierarhic superior, aprobat de manager; 
- să aibă 2 ani vechime ca fizician medical debutant; 
- permis exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN 

 
Dosarul de înscriere se depune la Compartimentul RUNOS si va contine: 

- cerere de participare la examen in vederea promovarii aprobata de 
conducerea spitalului; 

- copie C.I.  
- copie permis exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN 

 
La examen pot participa numai angajații Spitalului Municipal Ploiesti care îndeplinesc condițiile, iar 

perioada de inscriere este intre 14.01.2020-20.01.2020. 
Examenul de promovare constă într-o probă scrisă pentru a evalua: cunoștințe teoretice necesare 

funcției de evaluare; abilități de comunicare; capacitate de sinteză; complexitate, inițiativă, creativitate, nota 
minima pentru promovare fiind 7 (sapte).  

Rezultate examenului de promovare se aduc la cunoștința angajaților în termen de 24 de ore de la 
data susținerii. 

Angajații nemultumiți de rezultatele examenului de promovare pot face contestatie în termen de 24 
de ore de la data afișării rezultatelor finale. 

Rezultatele contestațiilor se aduc la cunoștința angajatilor în termen de doua zile de la data depunerii 
acesteia. 

 
Bibliografia este afișată alăturat. 

 
MANAGER, 
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1. Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie (NSR-12), aprobata prin 
Ordinul presedintelui CNCAN nr. 94/14.04.2004    
 
 
2. Legea 111/1996 (r2) varianta consolidata februarie 2014   
 
3. E. Bild, Introducere în radioterapie și radiooncologie, Editura Spernța IAȘI-2000 
 
4. I.Pană, V.Grancea, Radiodiagnostic și radioterapie, Editura Didactică și pedagocică 
București-1977 

 
 
 
 
 
 
 
 


