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Din data de 12.04.2022

În conformitate cu prevederile Ord.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii,
grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, HG. li. 286/2011 (actualizata), Serviciul de Asistenta Medicala al
Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in gradul/ treapta profesionala imediat superioara celei detinute, în data de
12.04.2022, pentru următorul post:

1. Functia - asistent medical (SS) ',Compartiment Asistenta Medicala Comunitara.

CONDIŢIl DE PROMOVARE:

- 5 ani vechime în specialitate;
- calificativul "foarte bine" obţinut la evaluarea performenţelor profesionale individuale pentru perioada lucrată.

Examenul va avea loc in data de 12.04.2022 ora 12.00, la sediul Serviciului de Asistenta Medicala al Municipiului Galati, Str.
Traian li. 97, Bloc A4, Parter.

Tematica şi bibliografia de examen:

Pentru un post de asistent medical (SS) - Compartiment Asistenta Medicala Comunitara;
Tematica:

Se anexeaza alaturati în attach.

Bibliografia:
Se anexeaza alaturati în attach.

Lucrarea elaborata de candidat va fi notata cu un punctaj maxim de 100 puncte, pe baza urmatoarelor criterii:
a) cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;
b) abilitati de comunicare;
c) capacitate de sinteza;
d) complexitate, initiativa, creativitate.
Punctajul minim de promovare este de 50 puncte".

Examenul pentru verificarea cunoştinţelor profesionale în vederea promovării se desfăşoară în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sistemul bugetar plătit din fondurile publice conf. HG. li. 286/20 Il (actualizata) stabilit la nivelul unităţii .

• Se mentioneaza, dupa caz, si nivelul de studii.
•• Punctajul minim de promovare este de 50, pentru functiile contractuale de executie, si de 70, pentru functiile contractuale de
conducere.
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