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                                                    ANUNT 

            În conformitate cu  prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 actualizata, 

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, Spitalul 

Orasenesc ,,Dr.George Trifon’’ Nasaud organizeaza  in data de 28.10.2022,   ora 9.00,  

examen de promovare din economist gradul II in economist gradul I a unei persoane 

din cadrul Compartimentului de Evaluare si Statistica Medicala .  

         Examenul  de  promovare consta in sustinerea unei probe scrise din tematica si 

bibliografia de examen. 

Calendarul de desfasurare a examenului :   

- 28.10.2022,  ora 9.00                              -  proba scrisa 

- 28.10.2022,  ora 16.00                             -  afisarea rezultatului  probei scrise 

- 31.10.2022,  pana la ora  ora 16.00         -  depunerea contestatiilor cu privire la   

                                                                     rezultatul probei scrise 

- 01.11.2022,  pana la  ora  12.00              -  afisarea rezultatului privind  

                                                                     solutionarea  contestatiilor    

     Durata examenului de promovare  se stabileste de comisia de examinare in  

functie de gradul de dificultate si  complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate 

depasi 3 ore;    

     Punctajul minim de promovare este  de 50 puncte. 

     La ora stabilită pentru începerea probei scrise, candidatul  va fi prezent la sediul  

unităţii, unde se face apelul nominal al candidatului. 

        Locul de desfaşurare a examenului de promovare  este la sediul Spitalului 

Orăşenesc ,,Dr. George Trifon‘’ Năsăud, str.Tudor Vladimirescu, nr.1.     

    Anunţul privind examenul de promovare se afişează la sediul SPITALULUI  

ORĂŞENESC ,,DR. GEORGE TRIFON’’ NĂSĂUD, str.Tudor Vladimirescu nr.1 si pe 

site-ul spitalului www.spitalnasaud.ro,  unde se publică  si bibliografia si  tematica de 

examen. 

       Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon 

nr.0263360684, int.233. 
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                                     TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  la  

         EXAMENUL DE   PROMOVARE DIN ECONOMIST GRADUL II  

                              IN ECONOMIST  GRADUL I   

 

                               
 

1. Legea nr.46/2003- Drepturile pacientului 

- Capitolul II – Dreptul pacientulu la informatia medicala 

- Capitolul III- Consimtamantul pacientului privind intreventia medicala 

- Capitolul IV- Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului 

- Capitolul IV- Dreptul pacientului la tratament si ingrijire 

- Capitolul VII- Sanctiuni 

 

2. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii- Titlul VII –Spitalele 

- Capitolul II. – Organizare si functionarea spitalelor 

- Capitolul IV- Finantarea spitalelor ( art.190-192) 

 

3. Ordinul nr.641/2021  privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere 

al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de 

spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor 

neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită 

reconfirmarea 

- Anexa 1 – Reguli de confirmare clinica si medicala a cazurilor spitalizate în regim de 

spitalizare continuă 

- Anexa 2- Reguli de confirmare clinica si medicala a cazurilor spitalizate în regim de 

spitalizare de zi 

- Anexa 3- Metodologie de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al 

datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

    

4. Ordinul nr.1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care 

primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi  

 

5. Ordinul 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de 

performanţă al managementului spitalului 
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