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Nr. 13353/27.11.2020   

 

ANUNT 

EXAMEN DE PROMOVARE 

 

In conformitate cu prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017, H.G. nr. 286/2011 si Ordinul M.S. nr. 

1470/2011, cu modificările si completările ulterioare, 

Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galaţi organizează examen de promovare, pentru: 

- personalul care deţine o funcţie pentru care este prevăzut un grad sau treapta profesionala 

superioara; 

- personalul care deţine o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior  

- personalul propus pentru promovare din functia de debutant; 

Lista, cuprinzând personalul si posturile propuse pentru promovare, este prevăzută in Anexa 

la prezentul anunţ de promovare. 

 

 

Procedura interna de organizare si desfăşurare a examenului de promovare in funcţii, grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Spitalului de Psihiatrie Elisabeta 

Doamna  Galaţi este aprobata prin Decizia nr. 148/30.10.2019 si publicata pe pagina de internet a 

instituţiei http://www.spitalpsihiatrie-galati.ro/concursuri.php 

 

Data : 16.12.2020 - pentru personalul cuprins in ANEXA la 

 I. PERSONALPROPUS PENTRU PROMOVARE INTR-0 FUNCŢIE 

PENTRU  CARE ESTE PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII 

SUPERIOR:  II. PERSONAL PROPUS PENTRU PROMOVARE DIN FUNCŢIA 

DE DEBUTANT 

III, PERSONAL PROPUS PENTRU PROMOVARE INTR-UN GRAD 

SUPERIOR  

IV. PERSONAL PROPUS PENTRU PROMOVARE INTR-UN GRAD 

SUPERIOR SAU TREAPTA PROFESIONALA SUPERIOARA - T.A, 
 

 

Ora : 

Locul desfăşurării: 
10.00 

Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna  Galaţi -Sala de sedinte; 

Modalitatea de 

desfasurane a 

examenului, precum si 

durata acestuia 

Proba scrisa 2 ore 

Punctaj promovare 
Minim 50 puncte Maxim 100 puncte 

 



Pentru a participa la examenul de promovare candidatul trebuie: 

- sa depună cerere de înscriere la examenul de promovare, aprobata de manager, pana la data 

de 11.12.2020 (formularul tip de cerere se va descarcă de pe site-u! instituţiei 

http://www.spitalpsihiatrie-galati.ro/concursuri.php pentru promovarea se va depune referat de evaluare 

întocmit de şeful ierarhic superior si aprobat de managerul unitatif, in cazul in care nu s-a depus 

(formularul tip de referat se va descarcă de pe site-ui instituţiei http://www.spitalpsihiatrie-

galati.ro/concursuri.php sa  îndeplinească condiţiile conform Ordinului MS. Nr. 1470/2011 pentru 

aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in funcţii, grade si trepte profesionale; 

- sa fi obtinut calificativul FOARTE BINE la evaiuarea performantelor profesionale individuale cel 

puţin de doua ori in ultimii 3 ani. 

Bibliografiile pentru examenul de promovare sunt următoarele; 

Asistent medical generalist: 

1. dr. Aurelian Anghelescu si dr. Gheorghe Vuzitas -  Neurologie si Psihiatrie Manual pentru cadre 

medii si scoli sanitare postiiceale, Ed. Carol Davila, Bucureşti 2002; 

2. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire si limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale In unităţile sanitare; 

3. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unităţile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru 

testele de evaluare a eficientei procedurii de curăţenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru 

dezinfectia mâinilor, in funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in 

funcţie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derulării si eficientei procesului 

de sterilizare; 

4. Ordinul M.S, nr, 1,226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza naţionala de date privind dese uri le rezuftate din activitati medicale; 

5. .U.G. nr, 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, 

aprofesiei de moaşa si a profesiei de asistent medicai, precum si organizarea si ftjnctionarea Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din Roman ia, cu modificările si 

completările ulterioare; 

6. HOTĂRÂRE nr, 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al 

asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România; 

7. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările Si completările ulterioare; 

8. Ordin M.S.nr. 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

9. Legea nr, 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatîi, republicata, cu modificările si 

completărileulterioare - Titlul VII Spitalele 

 

Psiholog specialist 

1. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările Si completările ulterioare; 

2. Tratat de psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi Florin Tudose , Catalina Tudose, Letitia 

Dobranici; Editura Trei, anul 2011 -Clasificarea tulburarilor de personalitate si ipostaze medicale  ale 

acestora .  

3. Corp, trauma, vindecare, diagnoza si interventie psihoterapeutica;  Editura Sper, anul  2020 

capitolul 4 corpul, martorul tacut. 

 

4. Ordin M.S.nr. 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

5. Legea nr, 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatîi, republicata, cu modificările si 
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completărileulterioare - Titlul VII Spitalele 

 

Referent de specialitate II 

1. LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii 

2. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

3. OMFP nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile; 

4. OMFP  nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri; 

5. LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste 

 

Pentru cheltuielile de personal aferente acestor promovări exista finanţare prevăzută in bugetul 

aprobat si vigoare al Instituţiei, 

 

 

MANAGER 

EC SANDU DOINA 

 

 

SEF SERV. RUNOS 

EC ANDRIES VASILE 

 


