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Nr. 27.136 din 25.11.2021 
 
 

ANUNT 
EXAMEN DE PROMOVARE 

 
 

In conformitate cu prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017, H.G. nr. 286/2011 si Ordinul 
M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati organizeaza examen 

de promovare, pentru: 
- personalul care detine o functie pentru care este prevazut un nivel de studii 

superior (asistente medicale care nu sunt principale); 
- personalul care detine o functie pentru care este prevazut un grad sau treapta 

profesionala superioara; 
- personalul propus pentru promovare din functia de debutant. 
Lista cuprinzand personalul aflat in evidenta unitatii si posturile propuse pentru 

promovare sunt prevazute in Anexa la prezentul anunt de promovare. 
 
 

Data : 
 
 
 
 
 
 
 
Ora : 
Locul desfasurarii : 

13.12.2021 – pentru personalul cuprins in ANEXA la : 
     - I. PERSONAL PROPUS PENTRU PROMOVARE IN STUDII 
SUPERIOARE (asistente medicale care nu sunt principale) 
     - II. PERSONAL PROPUS PENTRU PROMOVARE DIN 
FUNCTIA DE DEBUTANT 
     - III. PERSONAL PROPUS PENTRU PROMOVARE INTR-UN 
GRAD SUPERIOR - Registratori principali 
     - IV. PERSONAL PROPUS PENTRU PROMOVARE INTR-UN 
GRAD SUPERIOR SAU TREAPTA PROFESIONALA SUPERIOARA 
– T.A si muncitori. 
1000 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Apostol Andrei” Galati – 
Sala Amfiteatrul / Sala de consiliu a spitalului 
 

Modalitatea de 
desfasurare a                       
examenului, 
precum si durata 
acestuia 

Proba scrisa 
 
2 ore 

Punctaj promovare Minim 50 puncte 
Maxim 100 puncte 

 
Procedura interna de organizare si desfasurare a examenului de promovare in functii, 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul 
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati este aprobata prin Decizia 
nr. 413/29.03.2016 si publicata pe pagina de internet a institutiei 
http://www.spitalulurgentagalati.ro /resurseumane/promovari.html 
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Pentru a participa la examenul de promovare candidatul trebuie:  
 

-   sa depuna cerere de inscriere la examenul de promovare, aprobata de manager,  
pana la data de 07.12.2021 (formularul tip de cerere se va descarca de pe site-ul 
institutiei http://www.spitalulurgentagalati.ro/resurseumane/promovari.html); 

- sa depuna referat de evaluare intocmit de seful ierarhic superior si aprobat de 
managerul unitatii, (referatul nominal se afla la seful ierarhic superior); 

- sa indeplineasca conditiile conform Ordinului M.S. Nr. 1470/2011 pentru aprobarea 
criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale; 

- sa fi obtinut calificativul FOARTE BINE la evaluarea performantelor profesionale 
individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani. 

 
 
Bibliografiile pentru examenul de promovare sunt urmatoarele: 

 
  
Moasa la Sectia clinica Obstetrica ginecologie I, Bloc de nasteri si Sectia 
Obstetrica ginecologie II: 
 

1. Tratat de chirurgie, editia a II-a, sub redactia Irinel Popescu, Constantin Ciuce, vol. 
V, Obstetrica si Ginecologie, coordonator Gheorghe Peltecu. Editura Academiei 
Romane, Bucuresti, 2014.   

2. Williams Ginecologie, editia a II-a, Hoffman, Schorge, Schaffer, Halvorson, Bradshaw, 
Cunningham – Radu Vlădăreanu, coordonatorul editiei in limba romana, Bucuresti, 
2014.  

3. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in 
unitatile sanitare; 

4. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, 
evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul 
acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de 
risc,  precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul 
eficientei acestuia; 

5. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale; 

6. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si 
organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 
Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al 
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România; 

8. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
9. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 
10. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele. 
 
 

http://www.spitalulurgentagalati.ro/resurseumane/promovari.html
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Asistent medical generalist: 

1. S. Daschievici si M. Mihailescu - Chirurgie - Manual pentru cadre medii si scoli 
sanitare postliceale, Ed. Medicala, Bucuresti 2010; 

2. L.Titirca - Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, 
Ed. 2003; 

3. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in 
unitatile sanitare; 

4. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, 
evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul 
acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de 
risc,  precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul 
eficientei acestuia; 

5. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale; 

6. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si 
organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 
Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al 
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România; 

8. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
9. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 
10. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele. 
 
 
Asistent medical generalist la U.P.U. - SMURD: 
 

1. S. Daschievici si M. Mihailescu - Chirurgie - Manual pentru cadre medii si scoli 
sanitare postliceale, Ed. Medicala, Bucuresti 2010; 

2. L.Titirca - Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, 
Ed. 2003; 

3. Ordin M.S.P. nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea si organizarea 
unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

4. Ordin M.S. nr. 48 din 26 ianuarie 2009 privind aprobarea Protocolului national de triaj 
al pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor; 

5. Ordin M.S.P. nr. 1.092 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competentelor si 
atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza 
prespitaliceasca; 

6. Ghidurile de resuscitare cardiopulmonara din 2010. 
7. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in 
unitatile sanitare; 

8. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, 



 4 

evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul 
acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de 
risc,  precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul 
eficientei acestuia; 

9. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale; 

10. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si 
organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 
Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al 
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România; 

12. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; 
13. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 
14. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele. 
 
 
Asistent medical radiologie 
 

1. Lungeanu Mihai - Manual de tehnica radiologica, Ed. Medicala Bucuresti, 1988; 
2. Mateescu Viorel si Nencescu Cornelia - Radiodiagnostic, radioterapie si anatomie 

functionala, Societatea "Stiinta si Tehnica", Bucuresti, 1996; 
3. Ana Magdalena Bratu, Constantin Zaharia – Radioimagistica Medicala Radiofizica si 

Tehnica – Editura Universitara „Carol Davila” , Bucuresti, 2016; 
4. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in 
unitatile sanitare; 

5. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, 
evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul 
acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de 
risc,  precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul 
eficientei acestuia; 

6. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale; 

7. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si 
organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 
Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al 
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România; 

9. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
10. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 
11. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele. 
 



 5 

 
 
Asistent medical laborator 
 

1. Caliopsia Florea, Bacteriologie si virusologie, Indreptar de lucrari practice, Editura 
Zigotto, Galati, 2010, ISBN 978-606-80-85-73-9; 

2. Dana Tutunaru, Bianca Ioana  Chesaru, BC, LP medicina, Vol. I si II, Editura Zigotto, 
Galati, 2010, ISBN 978-606-8085-55-5; 

3. Laborator clinic (Hematologie), V. Kondi si colaboratorii, Combinatul poligrafic Casa 
Scanteii, Bucuresti, 1981 - Tehnici. 

4. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile 
sanitare; 

5. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea 
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, 
procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc,  
precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul 
eficientei acestuia; 

6. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale; 

7. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si 
organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 
Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al 
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România; 

9. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
10. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 
11. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele. 
 
 
 
Registrator medical principal: 

 
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele, Titlul VIII – Asigurări sociale de 
sănătate si Titlul IX – Cardul european si cardul national de asigurari sociale de 
sanatate, Titlul IX^1 Dosarul electronic al pacientului; 

2. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
3. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 
4. Ordinul M.S./C.N.A.S. 1782/576/2006  privind înregistrarea și raportarea statistica a 

pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare 
de zi, cu modificările si completării ulterioare; 

5. H.G. nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 
Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 
medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale 
de sanatate pentru anii 2018-2019; 
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6. Ordinul comun M.S./C.N.A.S. nr.  397/836/2018 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile 
acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019; 

7. H.G. nr. 900 din 1 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 
din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările si 
completările ulterioare; 

8. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, 
evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul 
acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de 
risc,  precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul 
eficientei acestuia; 

9. Cunoștințe privind aplicația ”SISTEMUL UNIC INTEGRAT” (SIUI); 
10. Cunoștințe privind OFFICE (MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK); 

 
 
 
Consilier juridic gradul IA la Serviciul de Management al calitatii serviciilor 
medicale cu trecere temporara la Serviciul Managementul Resurselor Umane: 
 
 

1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

2. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entitatilor publice; 

3. Legea nr. 46/2003 privind drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

4. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

5. Ordin M.S. nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si 
metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor. 

 
 
 
Economist specialist IA la Serviciul Financiar si Economist gradul I la Serviciul 
Contabilitate: 
 

1. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3. Ordin M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, 
Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

4. Ordin M.F.P. nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii. 
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Economist specialist IA la Serviciul Evaluare sanitara, informatica si statistica 
medicala si Referent de specialitate gradul I la Cabinet Oncologie medicala: 
 

1. Ordinul M.S./C.N.A.S. 1782/576/2006  privind înregistrarea și raportarea statistica a 
pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare 
de zi, cu modificările si completării ulterioare; 

2. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele, Titlul VIII – Asigurări sociale de 
sănătate si Titlul IX – Cardul european si cardul national de asigurari sociale de 
sanatate, Titlul IX^1 Dosarul electronic al pacientului; 

3. H.G. nr. 900 din 1 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 
din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările si 
completările ulterioare; 

4. Ordin M.F.P. nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii. 

 
 
Economist specialist IA la Biroul Achizitii publice 
 

1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

2. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

3. Ordonanta de Urgenta nr.  107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice; 

4. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de 
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si 
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
 
 
Referent de specialitate gradul I la Biroul Administrativ 
 

1. Ordonanta de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor; 
2. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele; 
3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 
4. H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. 
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Referent de specialitate gradul I la Serviciul Salarii 
 

1. Legea-Cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

3. Ordonanta de Urgenta nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si 
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. 

 
 

 
Muncitor calificat - bucatar 
 

1. Nutritia pacientilor cu boala cronica de rinichi, Dr. Cristian Serafinceanu, Dr. Anne 
Marie Craciun, editura Niculescu 2014; 

2. Manual de dietetica pentru cadre medii, Prof. Dr. Docent Iulian Mincu, editura 
Medicala Bucuresti 1973; 

3. Ordin MS  nr. 976 din 16 decembrie 1998 – pentru aprobarea Normelor de igiena 
privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea 
alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. H.G. nr. 924 din 11 august 2005 – privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 
produselor alimentare; 

5. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, 
evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul 
acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de 
risc,  precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul 
eficientei acestuia; 

6. Ordin M.S.P. nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe 
care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 
functionare – Blocul alimentar. 
 
 

 
Muncitor calificat - lenjer 
 

1. Carte de lenjerie,  Ecaterina Tomida – Editura Tehnica; 
2. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in 
unitatile sanitare; 

 
 
 
Muncitor calificat - electrician 
 

1. Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice aferente cladirilor, 
Normativ 17/2011; 

2. Agenda electricianului, Ing. Emil Pietrareanu, editura Tehnica; 
3. Cartea electricianului de intretinere, Ing. Nicolae Nitu, Ing. Ion Stana, editura Tehnic. 
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Muncitor calificat - fochist 
 

1. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a 
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de 
combustibil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. “Manualul fochistului” / Curs specializare fochist apa calda si cazane de abur de joasa 
presiune; 

3. Prescriptia tehnica PT C9 – 2010 ISCIR – Cazane de apa calda si cazane de abur de 
joasa presiune. 

 
 

Muncitor calificat – instalator sanitar 
 

1. Cartea instalatorului de apa si canalizare – R. Nitescu si M. Balan; 
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 
3. Legeanr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

Muncitor calificat - lacatus 
 

1. Lacatuserie generala – Manual pentru licee de specialitate si scoli profesionale,  
Autori: Prof. T. Mucica si Ing. V. Husea, editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti. 

 
 

Muncitor calificat - zugrav 
 

1. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

2. C3 – 76 – normative pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii; 
3. C16 – 79 – normative pentru executarea lucrarilor pe timp friguros; 
4. STAS 7359 – 89 – vopsea lavabila pe baza de poliacetat de vinil; 
5. STAS 545/1 – 80 – ipsos pentru constructii. 

 
Pentru cheltuielile de personal aferente acestor promovari exista finantare prevazuta in 

bugetul aprobat si in vigoare al institutiei. 
          
 
 
            MANAGER,                                             DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,                    
   
    
   
         
         
         
     DIRECTOR INGRIJIRI,                                            SEF SERVICIU M.R.U.,  


