
 
Nr. 6954/15.07.2021 

 
A N U N Ț 

 
           În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 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, ale H.G.R. nr. 497/2010 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si examenului pentru ocuparea 
posturilor vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale 
la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar si prevederile O.M.S. nr. 
1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte 
profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu 
modificarile și completarile ulterioare, Spitalul Municipal Ploiesti organizează în data de 30.07.2021, 
începând cu ora 10.00 examen pentru promovare (sursa interna) din funcția de asistent medical 
debutant PL (generalist)  în funcția de asistent medical PL (generalist), după 6 luni perioada de 
debut, în cadrul următoarelor secții/compartimente/laboratoare/etc. 
 

1.Serviciul de evaluare și statistică medicală 
2.Secția Oncologie medicală 
3.Laborator Recuperare, medicină fizică și balneologie 

 
BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE 

 Pentru Serviciul de evaluare și statistică medicală 
 O.M.S. nr. 1782/2006  privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii 

medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificările si completările 
ulterioare; 

 Ordin nr. 840/2018 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 si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor 
clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea, cu modificările și completările ulterioare. 

 O.M.S.  nr. 182/2017 privind  aprobarea  regulilor  de  confirmare  din punctul de vedere al datelor 
clinice si medicale  la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare  continuă  si  
de  zi precum si a  metodologiei  de  evaluare  a cazurilor  neconfirmate din punct de vedere al 
datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 Legea nr. 46/2003 – Drepturile şi obligaţiile pacientului, cu modificările și completările ulterioare; 
 Pentru Secția Oncologie medicală 

 URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE                          - Lucreția Titirca 
 GHID DE NURSING                                         - Lucreția Titirca 
 MANUAL DE MEDICINA INTERNA PENTRU CADRE MEDII - Corneliu Borundel 
 TEHNICI DE ÎNGRIJIRE GENERALĂ A BOLNAVILOR             - Georgeta Balta 
 TEHNICA ÎNGRIJIRII BOLNAVULUI                                              - Carol Mozes 

 Pentru Laborator Recuperare, medicină fizică și balneologie 
 Rădulescu Andrei – Electroterapie – Editura Medicală Bucureşti 2014; 

 Sbenghe Tudor- Kinetoterapie profilactică, terapeutică şi de recuperare- Ed. Medicală 

 Bucureşti- 1987; 

 Delia Cinteză – Recuperare Medicală – Termoterapie – Ed. LIBRA VOX – 2003; 

  Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi alasistentului 
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului 



Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 

2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009; 
 Ordinul ministrului sănătății nr. 961/19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 

interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 

procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor 

de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a 

metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile 

sanitare; 
 

Data, ora și locul desfășurării examenului de promovare va fi în cadrul 
secțiilor/compartimentelor/laboratoarelor/etc, 30.07.2021, ora 10. 

 
Examenul de promovare consta într-o probă scrisă pentru a evalua abilitățile profesionale și 

gradul de experiență profesională, nota minima pentru promovare fiind 7 (sapte).  
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