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METODOLOGIE 
PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE, A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN 

TREAPTĂ PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ CELEI DE REGISTRATOR MEDICAL DIN DATA 
DE  25 OCTOMBRIE 2022 

 
 În conformitate cu : 

- Prevederile  art.41 alin.(9), 42,45 și 46 din Regulamentul  privind ocuparea 
posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din cadrul instituțiilor publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului 
Județean Mureș aprobat prin  Dispoziția Președinetului Consiliului Județean Mureș 
nr.269/01.09.2015, cu modificările ulterioare ; 

- Prevederile art.26 alin.(1),(2),(3) și (4) și prevederile Lit.L art.4 alin.(1)din 
Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, 

- OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea 
în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unități 
sanitare publice din sectorul sanitar. 

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 25.10.2022 începând de la 
ora 900 examen de  promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de 
registrator medical la: Cabinet Oncologie Medicală, Laborator Analize Medicale, Laborator 
Radiologie și Imagistică Medicală, Laborator Radioterapie, Secția Clinică Chirurgie 
Generală, Secția Clinică Dermatovenerologie, Secția Clinică Oftalmologie, Secția Clinică 
Pediatrie, Secția Clinică Urologie, Serviciul de Anatomie Patologică. 

Examenul de promovare  se desfăşoară  în data de 25.10.2022 la sediul 
administrativ al Spitalului Clinic Județean Mureș, situat în Târgu Mureș, str.Bernády György 
nr.6. 
          Examenul de promovare în treaptă  profesională constă în susţinerea unei probe 
scrise. 
 Pentru a participa la examenul de promovare în treaptă profesională imediat 
superioară, candidatul trebuie: 

- să îndeplinească condiţia de vechime în specialitate prevăzută de OMS 
nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii grade 
şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. 
 Comisia de examinare desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean 
Mureș este formată din 3 membri cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul 
postului în care se face promovarea și un secretar, cu respectarea prevederilor art.26 
alin.(5) din Legea – cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare. 

Comisia de soluționare a contestațiilor desemnată prin decizia managerului 
Spitalului Clinic Județean Mureș este formată  din 3 membri cu experiența și cunoștințele 
necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar , cu respectarea 
prevederilor art.26 alin.(5) din Legea – cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare. 
 Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de 
membru în comisia de soluționare a contestațiilor. 
 Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei și după caz, 
a tematicii, maximum 3 subiecte dintre care, comisia de examinare stabilește 3 până la 9 
subiecte, cu cel puțin 2 ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare. 
 La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare, 
pune la dispoziția candidatului subiectele stabilite. 
 Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către 
comisia de examinare. 
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Durata examenului de promovare se stabiliește de comisia de examinare în funcție 
de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore. 
 În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare 
notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza 
următoarelor criterii : 

- Cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate; 
- Abilități de comunicare ; 
- Capacitate de sinteză ; 
- Complexitate, inițiativă, creativitate. 
Ponderea din nota finală a fiecărui criteriu este stabilită de comisia de examinare. 
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul 

de notare. 
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

 Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul unității precum și pe 
pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii 
acestuia. 
 Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de 
o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 
 Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se 
afișează la sediul unității în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a contestațiilor. 
 Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului se face începând cu 
prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea. 
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