
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DÉ URGENŢA TIRGU-MURÉ
Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, cod: 540i36

TeI: 0265 — 212771; 0265-217235; Fax. 0265 — 275768
Intemet: spitatmures. ro

Cod. F-PS-0005-3, Ed. 11, rev. 0, 17.10.2016

METODOLOGIE

Privínd examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imedíat
superíoare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, Ia SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢA TIRGU MUREŞ:

• 5 posturi regístrator medícal debutant în registrator medícal Ia

Servicíul evaluare statistică medicală;

• 4 posturi registrator medical în registrator medícal principal Ia

Serviciul evaluare statistică medicală;

Art. 1. Prin promovare se asigură evoluţia În carieră a personalului contractual, prin trecerea Într-un grad superior
sau treaptă profesională superioară, Într-o funcţie de conducere sau Într-o funcţíe pentru care este prevăzut un nivel
de studii superior.
(2) Promovarea personalutui contractual dín sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe
un post vacant, iar, În situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de
funcţií în care acesta este încadrat Într-unul de nivel imediat superior.
(7) Promovarea personalu lui contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face prin examen, În
baza unui referat de evaluare Întocmit de şeful ierarhic şî aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(8) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale se poate organiza trimestrial, semestrial sau anual, în
funcţie de decizia conducătorului autorităţíí ori instituţiei publice.
(9) Referatul de evaluare Întocmit de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:
a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
b) nivelul de Însuşire a legislaţiei specifíce activităţii desfăşurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul Îfl modul de îndeplinire a atribuţiilor;
d) conduita candidatului în timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia şí, după caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 2
(1) Anunţul privind examenul de promovare se afişează la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei
publice, după caz, cu 1O zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.
(2) Anunţul va conţine În mod obligatoriu:
a) data, ora şi locul desfăşurării examenului;
b) bibliografia şi, după caz tematica;
c) modalitatea de desfăşurare a examenuluí.

Art. 3
Prin act administratîv al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice se aprobă procedura de organizare
şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Art. 4
fl )Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe
practice, după caz, stabilite de comisia de examinare.
(2) Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice.
(3) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul
trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori
în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
(4) Criteriile de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
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