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ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE 
 

În conformitate cu: 
- prevederile H.G.R. Nr. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice; 

- prevederile Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului din unităţile sanitare publice din 
sectorul sanitar,  

Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” Bucureşti organizează examen de promovare în  
grade sau trepte profesionale / examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un 
nivel  de studii superioare, după cum urmează: 

 
1.  Promovare din funcţia de asistent medical generalist debutant (PL), în funcţia de asistent 
medical generalist (PL), în cadrul SECŢIEI CLINICE CARDIOLOGIE 
 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Secția Clinică Cardiologie 

Bibliografia și tematica examenului de 
promovare 

- Legea 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 
din activităţi medicale, act emis de Ministerul Sănătății și publicat în Monitorul 
Oficial nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
2.  Promovare din funcţia de asistent medical debutant, specialitatea laborator (PL), în funcţia 
de asistent medical specialitatea laborator (PL), în cadrul Laboratorului de Analize Medicale 
 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Laborator Analize Medicale 

Bibliografia examenului de promovare 

- Apateanu Vlad – Recoltarea, conservarea si transfuzia de sange, Editura 
Medicala, Bucuresti 1997; 

- Buiuc Dumitru – Microbiologie Medicala, Editura Didactica si Pedagogica, 
Bucuresti 1995; 

- Gherman Ion – Compediu de parazitologie clinica, Editura All, Bucuresti 1993; 
- Lotreanu Victor – Analize medicale, Editura CNI, Bucuresti 2000; 
- Mihaela Denisa – Biochimie clinica, metode de laborator, Editura Medicala, 

Bucuresti 2000; 
- OUG nr. 144 – Ordonanta de Urgenta privind securitatea profesiei de 

asistent medical, precum si organizarea si functionarea OUMG si AMMR; 
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- Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical; 
- Analize de laborator – Ghe. Manole, E.M. Galatescu, M. Mateescu 
- Procedura operationala privind recoltarea probelor biologice in Spital 

Bagdasar -Arseni—Editia II,2019 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 

 
3.  Promovare din funcţia de registrator medical, în funcţia de registrator medical principal, în 
cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală 
 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Laborator Radiologie si Imagistica Medicala 

Bibliografia examenului de promovare 

- Sistemul Informatic al Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni; 
- Ordinul nr. 1706/2007 – Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii ale 
registratorului medical; 
- Legea nr. 46/2003   privind drepturile pacientului; 
- Legea 677/2001  pentru  protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

PROBĂ PRACTICĂ 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 

 
4.  Promovare din funcţia de registrator medical, în funcţia de registrator medical principal, în 
cadrul Secției Clinice Chirurgie Generală 
 
 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Sectia Clinică Chirurgie Generală 

Bibliografia examenului de promovare 

- GHID DE UTILIZARE MICROSOFT OFFICE 2007 - 
http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20utilizare%20Microsoft%20Office

%202007.pdf; 
- LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – drepturilor pacientului cu modificările și 
completările ulterioare;  
- ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 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 reconfirmare;. 
- LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) – privind reforma în domeniul 
sănătății, Titlul VIII – Capitolul II – secțiunea 1: persoanele asigurate, dovada 
calității de asigurat. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

PROBĂ PRACTICĂ 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
5.  Promovare din funcţia de infirmieră debutant, în funcţia de infirmieră, în cadrul Secției 
Clinice Neurochirurgie II 
 
 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Sectia Clinica Neurochirurgie II 

Bibliografia examenului de promovare 
- Legea 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificările și completările 
ulterioare; 

http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20utilizare%20Microsoft%20Office%202007.pdf
http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20utilizare%20Microsoft%20Office%202007.pdf
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- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 
din activităţi medicale, act emis de Ministerul Sănătății și publicat în Monitorul 
Oficial nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- CURS INFIRMIERE - Manual elaborat și editat de O.A.M.G.M.A.M.R., Filiala 
București. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
6.  Promovare din funcţia de registrator medical debutant, în funcţia de registrator medical, în 
cadrul Serviciului Anatomie Patologică 
 
 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Serviciul Anatomie Patologică 

Bibliografia examenului de promovare 

1. LEGE nr.104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane si 
prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transpmantului si 
normele de aplicare, EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN MONITORUL 
OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014. Data intrarii in vigoare: 25.03.2014; 
2. LEGEA nr 319/2016 privind securitatea si sanatatea in munca; 
3. LEGEA nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
4. ORDIN nr 1782 din 28.12.2006- privind inregistrarea si raportarea statistica a 
pacientiilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si 
spitalizare de zi; 
5. ORDIN nr 641 din 30/06/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din 
punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru 
cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi,precum si a 
metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al 
datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea Cristescu Dan, 
Salavastru Carmen, Voiculescu Bogdan, Niculescu Cezar, Carmaciu Radu – 
Biologie, Manual pentru clasa a XI-a, editura Corint, 2014 manual aprobat cu 
Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr 4742 din 21.07.2019-paginile 4-
11 ( alcatuirea corpului uman) si paginile 13-73 ( functiile fundamentale ale 
organismului uman); 
6. Informatica si TIC: manual clasa a VII a, Andrei Florea, Silviu-Eugen Sacuiu. 
Bucuresti Editia Didactica si Pedagogica, 2019- Capitolul I Editor de texte 
paginile 10-39; 
7. Informatica si TIC: manual pentru clasa a VIII a, Andrei Florea, Silviu Eugen 
Sacuiu. Bucuresti Editura Didactica si Pedagogica, Capitolul I Calcul Tabelar, 
paginile 9-66. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
7.  Promovare din funcţia de asistent medical generalist debutant (PL), în funcţia de asistent 
medical generalist (PL), în cadrul Secției Clinice Chirurgie Plastică, Microchirurgie 
Reconstructivă 
 
 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Sectia Clinica Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva 

Bibliografia examenului de promovare 

- Legea nr.46/2003- Legea drepturilor pacientului; 
- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale; 
Ordinul nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile 
sanitare. 
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Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
8.  Promovare din funcţia de asistent medical generalist debutant (PL), în funcţia de asistent 
medical generalist (PL), în cadrul Secției Clinice Chirurgie Plastică, Microchirurgie 
Reconstructivă (Compartiment Arși) 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Sectia Clinica Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva 
 

Bibliografia examenului de promovare 

Legea nr.46/2003- Legea drepturilor pacientului 
Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deseurilor rezultate din activitatile medicale 
Ordinul nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile 
sanitare 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
9.  Promovare din funcţia de referent de specialitate debutant, în funcţia de referent de 
specialitate gradul III, în cadrul Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala  

Bibliografia examenului de promovare 

- ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) – privind înregistrarea 
şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de 
spitalizare continuă şi spitalizare de zi 
- ORDIN nr. 641 din 30 iunie 2021 privind aprobarea regulilor de confirmare 
din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru 
cazurile spitalizate în regim de spitalizare  continuă  şi  de  zi,  precum  şi  a  
metodologiei  de evaluare a  cazurilor  neconfirmate  din  punctul  de  vedere  
al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
- LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) - privind reforma în 
domeniul sănătății, Titlul VIII – Capitolul II – secţiunea 1: persoanele asigurate, 
dovada calităţii de asigurat  
- Orice lucrare, manual sau curs de informatică ce tratează la nivel elementar şi 
/ sau mediu domeniile: Windows, Word, Excel, Internet si lucrul în reţea 
apărute în ultimii 5-6 ani. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
10.  Promovare din funcţia de referent de specialitate debutant, în funcţia de referent de 
specialitate gradul III, în cadrul Serviciului de Management al Calității Serviciilor de Sănatate 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate 

Bibliografia examenului de promovare 

1) Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu 
modificările și completările ulterioare 
2) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare (TITLUL VII Spitalele și art. 249 pentru 
ocuparea posturilor din spitale); 
3) Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările 
ulterioare;  
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4) Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul 
infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele 
rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;  
5) Ordonanta de urgenta 92/2021 privind regimul deseurilor   
6) Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu 
modificările și completările ulterioare;  
7) Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de 
Management al Calității în Sănatate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și 
funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în 
cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de 
implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănatate și 
siguranței pacientului;  
8) Ordinul ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, 
Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;  
9) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în 
Sănatate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților 
sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările 
și completările ulterioare;  
10) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în 
Sănatate nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea 
procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor 
de sănătate și siguranței pacientului;  
11) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în 
Sănatate nr. 185/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea 
etapei de pregătire a evaluării unitaților sanitare cu paturi;  
12) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în 
Sănatate nr. 32/2020 privind aprobarea modalității de plată de către unitățile 
sanitare a taxei de acreditare, cu modificările și completările ulterioare;  
13) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în 
Sănatate nr. 147/2020 privind aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea 
etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi;  
14) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în 
Sănatate nr. 148/2020 privind aprobarea Instructiunilor privind desfășurarea 
etapei de acreditare a unităților sanitare cu paturi;  
15) Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în 
Sănatate nr. 432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de 
suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi, cu modificările ulterioare 
16) Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și 
completările ulterioare;  
17) Ordinul ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor 
privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 
obținerii autorizației sanitare de functionare, cu modificările și completările 
ulterioare;  
18) Ordinul 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea 
eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul 
acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de 
nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de 
sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 
19) Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în 
unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare;  
20) Ordinul ministrului sănătății nr. 1501/2016 privind aprobarea 
implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice, cu 
modificările și completările ulterioare;  
21) Ordinul ministrului sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței 
și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice, cu 
modificările și completările ulterioare;  
22) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităților publice.  
I. Tematica pentru ocuparea prin concurs a postului de referent de 
specialitate debutant din cadrul structurii de management al calității 
serviciilor de sănătate  
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TEMA 1. Organizarea și funcționarea sistemului sanitar din Romania  
TEMA 2. Conceptul de calitate  
TEMA 3. Procesul de planificare, implementare, evaluare și control al calității 
într-o unitate sanitară  
TEMA 4. Managementul strategic și organizațional  
TEMA 5. Instrumente de îmbunătățire a calității - Ishikawa, Pareto, analiza 
cauza efect, SWOT, matrice de prioritizare, RCA (Root Cause Analysis)  
TEMA 6. Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor dintr-o unitate sanitară  
TEMA 7. Dezvoltarea conceptului de siguranță a pacientului la nivelul unității 
sanitare și managementul riscului 
 TEMA 8. Structura de calitate din cadrul unității sanitare  
TEMA 9. Concepte si definiţii ale auditului (SR EN ISO / CEI 17000: 2005)  
TEMA 10. Pregătirea implementării procesului de audit clinic în institutie  
TEMA 11. Elaborarea unui program de audit clinic  
TEMA 12. Elaborarea si implementarea planului de audit – misiunii de audit 
clinic  
TEMA 13. Tehnici si metode în auditul clinic  
TEMA 14. Rol si competente ale auditorului clinic, Etica in activitatea de audit 
clinic. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 

 
11.  Promovare din funcţia de economist II, în funcţia de economist I, în cadrul Serviciul RUNOS 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Amfiteatrul Centrului de Excelenta  

Bibliografia examenului de promovare 

-    - Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 - Titlul IV - ,, Impozitul pe venit'' din Legea nr.227/2015 - Codul fiscal; 
 - Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
- OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de 
sanatate, actualizata. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

PROBĂ SCRISĂ 
2 ore 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 

 
12.  Promovare din funcţia de referent debutant, în funcţia de referent III, în cadrul 
Compartimentului Securitatea Muncii, PSI, Protecție Civilă și Situații de Urgență 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Compartiment PSI 

Bibliografia examenului de promovare 
1. Procedura de evacuare în caz de incendiu sau alte situații de urgență; 
2. Legea 481/2004, republicată (privind protecția civilă). 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
13.  Promovare din funcţia de referent IA, în funcţia de referent de specialitate III, în cadrul 
Serviciul de Achizitii Publice, Contractare 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Amfiteatrul Centrului de Excelență 



Pagina 7 din 12 

 

Bibliografia examenului de promovare 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare ; 

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 
- Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor 
sectoriale; 

- Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor 
standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

PROBĂ SCRISĂ 
2 ore 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
14.  Promovare din funcţia de asistent medical generalist debutant (PL), în funcţia de asistent 
medical generalist (PL), în cadrul Secției Anestezie, Terapie Intensivă 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Anestezie, Terapie Intensiva 

Bibliografia examenului de promovare 

• - Ordinul M.S. Nr.1101/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere – 
prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare. 

• - Codul de etică și deontologie al asistentului medical și moașei din România 
2005 
- Legea nr. 46 / 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacienților. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
2 ore 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 

 
15.  Promovare din funcţia de asistent medical generalist debutant (PL), în funcţia de asistent 
medical generalist (PL), în cadrul Secției Anestezie, Terapie Intensivă (3 Paturi Arși) 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Sectia Anestezie, Terapie Intensiva (3 Paturi Arsi) 

Bibliografia examenului de promovare 

- Legea nr.46/2003- Legea drepturilor pacientului; 
- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale; 
- Ordinul nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile 
sanitare; 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 
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16.  Promovare din funcţia de registrator medical debutant, în funcţia de registrator medical, 
în cadrul Secției Anestezie, Terapie Intensivă 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Sectia Anestezie, Terapie Intensiva 

Bibliografia examenului de promovare 

 

- Legea nr. 46 / 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacienților 

 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
17.  Promovare din funcţia de muncitor IV - liftier, în funcţia de muncitor III - liftier, în cadrul 
Serviciul Administrativ. 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Serviciul Administrativ 

Bibliografia examenului de 
promovare 

 - Standard occupational – ocupatia LIFTIER (Autoritatea Națională pentru 
Calificări - http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/liftier.pdf)  
 Instrucţiune proprii S.S.M. pentru liftier si deservirea ascensoarelor;   
 Prescriptii Tehnice ISCIR PT R2-2010; (Inspecția de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat–ISCIR 
http://www.iscir.ro/doc/legislatie/R1R2R3R82010.pdf) 
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca 
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata 

acestuia 

PROBĂ PRACTICĂ 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
18.  Promovare din funcţia de muncitor II-telefonist, în funcţia de muncitor I-telefonist, în 
cadrul Serviciul Administrativ. 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Serviciul Administrativ 

Bibliografia examenului de 
promovare 

- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

- Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
- OUG nr. 34 / 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional unic 

pentru apeluri de urgenţă; 

- Standard ocupaţional – ocupatia TELEFONIST(Autoritatea Națională pentru 
Calificări -   http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/telefonist.pdf); 
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata 

acestuia 

PROBĂ PRACTICĂ 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
19.  Promovare din funcţia de referent de specialitate gradul III, în funcţia de referent de 
specialitate gradul II, în cadrul Serviciului Administrativ 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Serviciul Administrativ 

Bibliografia examenului de promovare 
1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 
2. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

http://www.iscir.ro/doc/legislatie/R1R2R3R82010.pdf
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3. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
4. H.G.  nr. 123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544 / 2001 privind privind liberul acces la informaţiile de interes 
public. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

PROBĂ PRACTICĂ 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 

 
20.  Promovare din funcţia de muncitor II - liftier, în funcţia de muncitor I - liftier, în cadrul 
Serviciul Administrativ 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Serviciul Administrativ 

Bibliografia examenului de 
promovare 

- Standard occupational – ocupatia LIFTIER (Autoritatea Națională pentru 
Calificări - http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/liftier.pdf)  

- Instrucţiune proprii S.S.M. pentru liftier si deservirea ascensoarelor;   
- Prescriptii  Tehnice ISCIR PT R2-2010; (Inspecția de Stat pentru Controlul 

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR - 
http://www.iscir.ro/doc/legislatie/R1R2R3R82010.pdf) 

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca 
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ; 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata 

acestuia 

PROBA PRACTICĂ 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 

 
21.  Promovare din funcţia de psiholog stagiar, în funcţia de psiholog practicant, în cadrul 
Secției Clinice Recuperare Neuromusculară 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Sectia Clinica Recuperare Neuromusculara 

Bibliografia examenului de promovare 

• Emil Verza, Florin Emil Verza – Tratat de psihopedagogie speciala, Editura 
Universitatii; 

• Bucuresti, 2011 

• Emil Verza – Tratat de logopedie, vol.I, Editura Fundatiei Humanitas, 2003 

• Anca Rozorea – Psihopedagogia deficientelor de auz, vol II, Editura EX 
PONTO, 2003; 

• Buica Cristian Belciu – Bazele defectologiei, Editura Aramis, 2004 

• Andrei Cosmovici – Psihologie generala, Editura Polirom, 1996 

• Ecaterina Vrasmas, Cornelia Stanica – Terapia tulburarilor de limbaj, Editura 
Didactica si Pedagogica, 1997; 

• Florin Emil Verza – Defectologie si logopedie – Editura Cridis, 2007 

• Florin Emil Verza, Emil Verza – Psihologia varstelor, Editura PRO 
HUMANITATE, 2000; 

• Aniţei M. Fundamentele Psihologiei, Ed Universitară, Bucureşti, 2010 

• Aniţei M. Psihologia experimentală, Ed Universitară, Bucureşti, 2007; 

• Aniţei M., Chraif, M. Ghid de practică psihologică pentru studenţi, Ed 
Universitară, Bucureşti, 2010; 

• Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.S. Introducere în 
psihologie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002; 

• Callett P. Cartea gesturilor, Ed. Trei, Bucureşti, 2005 

• Goleman, D. Inteligenţa emoţională, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2008; 

• Golu M. Bazele psihologiei generale, Ed Universitară, Bucureşti, 2002; 

• Roşca Al. Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1971 

http://www.iscir.ro/doc/legislatie/R1R2R3R82010.pdf
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Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
22.  Promovare din funcţia de kinetoterapeut, în funcţia de kinetoterapeut principal, în cadrul 
Secției Clinice Recuperare Neuromusculară 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Amfiteatrul Centrului de Excelenta 

Bibliografia examenului de promovare 

1. Gelu Onose, Recuperare, Medicina si Balneoclimatologie, Ed. Medicala, 
Bucuresti,  2008; 
2. Gelu Onose si colab - Compendiu de Neuroreabilitare la adulti, copii si 
varstnici”,2008, la Editura Universitara “Carol Davila”, Bucuresti,2008. 
3. Gelu Onose si colab - Ghid de diagnostic/evaluare, principii terapeutice si 
neuroreabilitare in suferinte dupa traumatisme cranio-cerebrale , Platforma 
de ghiduri de bună practică medicală pentru specialitatea Recuperare, 
Medicină Fizică și Balneologie,Editura Universitara”Carol Davila”, 
Bucuresti,publicata in ianuarie 2011 
4.  Gelu Onose si colab -  Ghid de diagnostic,tratament si reabilitare in afectari 
de nervi periferici , Editura Universitara”Carol Davila”,Bucuresti,publicata in 
ianuarie 2011 
5.  Gelu Onose si colab - Ghid de diagnostic,tratament si reabilitare in suferinte 
dupa traumatisme vertebro-medulare, Platforma de ghiduri de bună practică 
medicală pentru specialitatea Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, 
Editura Universitara”Carol Davila”, Bucuresti ,publicata in ianuarie 2011 
6.  Gelu Onose si colab, Sub redacţia:Prof. Univ. Dr. Gelu Onose, autor 
principal şi editor coordonator - Întrebări şi răspunsuri din Recuperare/ 
NeuroReabilitare, Medicină Fizică şi BalneoClimatologie – la adulţi şi vârstnici – 
şi din Geronto-Geriatrie, Editura Universitară ”Carol Davila”, București – 2010 
7. Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti (UEMS)/Academia Europeană de 
Reabilitare Medicală/Societatea Europeană de Medicină Fizică şi de Reabilitare 
-  Cartea Albă a Specialităţii de Medicină Fizică şi de Reabilitare în Europa, 
Bruxelles, aprilie 2007, Bucureşti septembrie 2007 
8. ONU 1993/Accesul la servicii de recuperare/reabilitare medicală este un 
drept fundamental al omului 
9. Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi/Anul European pentru 
Persoane cu Dizabilităţi/2003 
10.  OMS, Banca Mondială - Raport Dizabilitate, Bucureşti, România, 2012 
11. Stratulat, I.S.- Recuperare Medicală Balneoclimatologie, Fizioterapie, 
Editura Performatica: Iaşi, România, 2005 
12. T.Sbenghe, Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, Ed. 
Medicala, Bucuresti,  1987 
13.T. Sbenghe, Kinesiologie, Ed. Medicala, Bucuresti,  2002 
14. Marcu Vasile, Mirela Dan, Kinetoterapie, Ed. Universitatii din Oradea 2006 
15. T. Sbenghe, Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale 
membrelor, Editura Medicala, Bucuresti, 1981 
16. T. Sbenghe, Recuperarea medicala a bolnavilor respiratori, Editura 
Medicala, Bucuresti, 1983. 
17. A. Nica, Compendiu de ortezare, Editura Universitara Carol Davila, 
Bucuresti, 2000. 
18. C. Obrascu, Recuperarea bolnavilor cardiovasculari prin exercitii fizice, Ed. 
Medicala, Bucuresti, 1986. 
19. D. Cinteza, Recuperarea medicala a bolnavilor cardiaci sechelari, dupa 
accident vascular cerebral, Editura Libra Vox, Bucuresti, 2003. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

PROBĂ SCRISĂ 
2 ore 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 
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23.  Promovare din funcţia de asistent medical generalist debutant (PL), în funcţia de asistent 
medical generalist (PL), în cadrul Secției Clinice Recuperare Neuromusculară 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
Sectia Clinica Recuperare Neuromusculara 

Bibliografia examenului de promovare 

- GHID DE NURSING cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzătoare nevoilor 
fundamentale;  
Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească, 2008; 
- TEHNICA INGRIJIRII BOLNAVULUI - ediţia a VII-a; 
Carol Mozes, Editura Medicală, 2008; 
-  ÎNGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENŢILOR DE CĂTRE ASISTENŢII MEDICALI 
Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească, 2008; 
- MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ PENTRU CADRE MEDII 
Corneliu Borundel, Editura ALL, 2004. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
 
24.  Promovare din funcţia de asistent medical generalist debutant (PL), în funcţia de asistent 
medical generalist (PL), în cadrul Unității Primire Urgențe 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
UPU 

Bibliografia examenului de promovare 

1. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificările şi completările 
ulterioare şi Ordinul Ministrului Sănătaţii nr. 1410/2016 privind aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacienţilor 46/2003;  
2. Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 
din activităţi medicale; 
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi 
al asistentului medical din România; 
4. ORDIN nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 cu modificările şi completările 
ulterioare, privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de 
primire a urgenţelor. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

INTERVIU 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 

 
25.  Promovare din funcţia de registrator medical (PL), în funcţia de registrator medical 
principal, în cadrul Unității Primire Urgențe 

Data, ora și locul desfășurării 
examenului de promovare 

05.01.2023 
09.00 
UPU 

Bibliografia examenului de promovare 

1. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificările şi completările 
ulterioare și Ordinul Ministrului Sănătații nr. 1410/2016 privind aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacienților 46/2003 46/2003 publicat 
în Monitorul Oficial partea I nr. 1009/ 15 decembrie 2016; 
2. Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 
din activităţi medicale; 
3. ORDIN nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 (*actualizat*), privind conducerea şi 
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, emitent: 
ministerul sănătăţii publice; 
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4. Regulamentul 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal, ordonanța Uniunii Europene 
cu privire la protecția datelor cu caracter personal precum și Legea nr. 
190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
679/27.04.2016. 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului, precum şi durata acestuia 

PROBA PRACTICĂ 
1 oră 

Punctaj promovare 
Minim 50 
Maxim 100 

 
 

• Persoanele interesate se vor adresa personalului Serviciului R.U.N.O.S., pentru 
eliberarea cererii de înscriere la examenul de promovare, cel târziu până la data de 
04.01.2023  (10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului). 

 
 

M A N A G E R  
  Andi NODIȚ 

 
 

........................................................ 


