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ANUNT
EXAMEN PROMOVARE

In conformitate cu prevederile legii-Cadru nr. 153/2017, actualizata 51 Ordinul M.S. nr.
1470/2011, actualizat,

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati organizeaza examen de
promovare, pentru:

personalul care detine 0 functie pentru care este prevazut un grad sau treapta
profesionala superioara i
personalul care detine 0 functie pentru care este prevazut un nivel de studii
superior;
personalul propus pentru promovare din functia de debutant i
posturile de infirmiere propuse pentru promovare din functia de ingrijitoare.

Data: 01.10.2018
Ora: 09.00
locul desfasurarii : Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

"Sf.Apostol Andrei" Galati - Sala Amfiteatrul
f Sala de'consiliu a soitalului

Modalitatea de desfasurare a Proba scrlsa
examenului orecum si durata acestuia 2 ore
Punctaj promovare Minim 50 puncte

Maxim 100 ouncte

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,
afisata la avizierul unitatii si pe pagina de internet a institutiei
http://www.spitalulurgentagalati.rolimagesf2016fapriliefProcedura-interna-promovari.pdf

Pentru a oarticioa la examenul de promovare candidatul trebuie:

- 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 FOARTEBINE la evaluarea performantelor profesionale individuale cel
putin de doua ori in ultimii 3 ani.
- sa depuna cerere de inscriere la examenul de promovare aprobata de manager pana pe data
de 26.09.2018 (formufaruf tip de cerere se ridica de fa Serviciuf Managementuf Resursefor umane);
- sa depuna referat de evaluare intocmit de seful ierarhic superior si aprobat de managerul
unitatii pana pe data de 26.09.2018 (formufaruf tip de referat se ridica de fa Serviciuf
Managementuf Resursefor umane);
- sa anexeze copia actului de identitate.

http://www.spitalulurgentagalati.rolimagesf2016fapriliefProcedura-interna-promovari.pdf


Bibliografiile pentru examenul de promovare sunt urmatoarele:

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 spectate acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Ed.

2003;
3. E. Dorobantu, V. Ghidu si M. Zamfir - Nursing - 1150 de teste, Ed. a 9-a, Viata Medicala

Romaneasca,Bucuresti, 2008;
4. Ordin M.s. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,

prevenire si limitare a infectiilor asociateasistentei medicale in unitatile sanitar;
5. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privlnd curatarea,

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia malnilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chlmice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat sj a metodelor de
evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;

6. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicaIe 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 aslstent medical, precum si organlzarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si ASistentiior Medicali din
Romania,cu modificarile si completarile ulterioare;

8. HOTARAREnr. 2 din 9 julie 2009 privind adoptarea Codului de etica ~i deontologie al
asistentului medical generalist, al moasei ~i al asistentului medical din Romania;

9. Legeadrepturilor pacientului nr. 46/2003;
10.0rdin 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.

Asistent medical radiologie:
1. Lungeanu Mihai - Manual de tehnica radiologica, Ed. Medicala Bucurestl, 1988;
2. MateescuViorel si NencescuCornelia - Radiodiagnostic, radioterapie si anatomie functionala,

Societatea "Stiinta si Tehnica", Bucuresti, 1996;
3. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,

prevenire si limitare a infectiilor asociateasistentei medicale in unitatile sanitar;
4. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privlnd curatarea,

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si
interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie,
procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor
de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a
metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de stermzare,

5. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicalesi 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 prlvind exercitarea profesiei de aslstent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentllor Medicali din
Romania, cu modificarile si completarile ultertoare;

7. HOTARAREnr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etidi ~i deontologle al
asistentului medical generalist, al rnoasel~i al asistentului medical din Romania;

8. Legeadrepturilor pacientului nr. 46/2003;
9. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii

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

completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele.
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Asistent medical nutritie si dietetica:
1. Iulian Mincu - "Bazele practice ale nutritiei omului bolnav in spital si ambulatoriu", Editura

RAI, Bucuresti, 1998;
2. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,

prevenire si limitare a infectiilor asociateasistentei medicale in unitatile sanitare;
3. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicalesi a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

4. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profeslei 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;

5. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si
interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie,
procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor
de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a
metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;

6. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republlcata, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele.

Moasa:
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 Vladareanu, 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 asociateasistentei medicale in unitatile sanitare;

1. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurllor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de
evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;

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

3. 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 Generallsti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. HOTARAREnr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica ~i deontologie al
asistentului medical generalist, al rnoasel~i al aslstentulcl medical din Romania;

5. Legeadrepturilor pacientului nr. 46/2003, actualizata;
6. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii

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

completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele.

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

completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele si Titlul VIII - Asigurllrl sociale de sllnlltate;
2. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile

ulterioare;
3. Ordin M.S,fC.N.A.S. 1782/576/2006 privind Inregistrarea ~i raportarea statistica a pacientilor

care primesc servicii medicale In regim de spitalizare continua ~i spitalizare de zi, cu
modificllrlle st cornpletarf ulterioare;
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4. H.G. nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-
cadru care reglementeaza condltiile acordarii aslstentei medicate, a medicamentelor sl a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-
2017/ cu modifidlrile si cornpletarlle ulterloare;

5. Ordin comun M.S./C.N.A.s. nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de
servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medica Ie, a
medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2016-2017;

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

Infirmiera:
1. Georgeta Balta si colaboratorii - Tehnici genera Ie de ingrijire a bolnavilor, Ed. Didactica si

Pedagogica, 1983 (1988);
2. Manual de Crucea Rosie - toate editiile;
3. Primul ajutor - manual, Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;
4. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveqhere,

prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medica Ie in unitatile sanitare - ANEXA 3
METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in
sistemul sanitar la produse biologiee si ANEXA 4 PRECAUTIUNILE STANDARD. Masuri minlme
obligatorii pentru preyenirea si limitarea infectiilor asociate aSistentei medieale;

5. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publlee si private, tehnicii de lucru si
interpretare pentru testele de evaluare a eficientei proeedurii de euratenie si dezinfeetie,
proeedurilor recomandate pentru dezinfeetia mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor
de aplieare a dezinfeetantelor chimiee in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a
metodelor de evaluare a derularii si efieientei proeesului de sterilizare - ANEXA 3
PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfeetja mainilor. in functie de nlvelul de rise si
ANEXA 4 METODELE de aplieare a dezinfectantelor chimiee in functie de suportul care
urmeaza sa fie tratat;

6. NORMELE TEHNICE M.s. din 19 august 2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in
unitatile sanitare publiee si private (Anexa 1) - CAP. I Definitii. CAP. II Curatarea si CAP. III
Dezinfectia;

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

8. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 deeembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Referent de specialitate la Serviciul Salarii:
1. Legea-Cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fond uri publice, cu

modificarile si completarile ulterioare;
2. H.G. nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

locurilor de munca, a categoriilor de personal/ a marimii concrete a sporului pentru conditii
de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru
familia ocupationala de functii bugetare "Sana tate si asistenta sociala";

3. H.G. nr. 917 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privlnd
stabilirea locurilor de rnunca, a categoriilor de personal, a marlmii concrete a sporului pentru
conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupatlonala
de functii bugetare "Administratie" din administratia publica centrala;

4. Ordin M.S. nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de
munca, organizarea si efeetuarea garzilor in unitatJle publice din sectorul sanitar, cu
modificarile si completarile ulterioare;

5. Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 4 august 2017 pentru modificarea si completarea legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
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Referent de specialitate la Serviciul Contabilitate:
1. Legeanr. 82 din 24 decembrie 1991a contabilitatii, republicata si actualizata;
2. Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privlnd

angajarea, lichidarea, ordonantarea sl plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si
organizarea,evtdenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

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

4. Ordin M.F.P. nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
conturi pentru institutiile publice si instructiunile de apllcare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrutui finantelor publice nr. 1.917/2005;

S. Ordin M.F.P. nr. 640 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
intocmirea sl depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a
unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
conturi pentru institutiile publlce si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea
altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice.

Economist la Biroul Contractari:
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele si Titlul VIII - Asigurari sociaIe de sanatate:
2. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile

ulterioare;
3. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achlzitle publica/acordulul-cadru din
Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publlce, cu modificarile si completarile ulterioare;

Referent de specialitate la Serviciul Evaluare sanitara, informatica si statistica medicala:
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele si Titlul VIII - Asigurari sociale de sanatate:
2. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile

ulterioare;
3. Ordin M.S.jC.N.A.5. 1782/576/2006 privind inregistrarea ~i raportarea statistica a padentilor

care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua !?i spitalizare de zi, cu
modificarlle si cornpletarii ulterioare;

4. H.G. nr. 161 din 16 martie 2016 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 sociaIe de sanatate pentru anii 2016-
2017, cu modifidirile si completarile ulterioare;

S. Ordin comun M.S./C.N.A.S. nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 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 soclale de
sanatate pentru anii 2016-2017;

6. Ordin M.F.P. nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor prlvind organizarea
si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorillor si capitalurilor proprii.
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Consilier juridic la SMCSM:
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domenlul sanatatii, cu modificarile si completarile

ulterioare.
2. Ordonanta nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
3. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

entitatilor publice;
4. ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Proceduril si metodologiei

de evaluare si acreditare a spitalelor;
5. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile

ulterioare;
6. ORDIN nr. 975 din 1 octombrie 2012 privind organizarea structurii de management al calitatii

servldllor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a
autoritatilor administratiei publice locale;

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

Consilier juridic la CURCS:
1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare - Art. 320;
2. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile

ulterioare;
3. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
4. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarlle si completarile

ulterioare ;
5. Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 prfvind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile

si completarile ulterioare ;
6. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedure penata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
8. Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier

juridic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Economist la Serviciul Managementul Resurselor Umane:
1. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, repulicata, cu modificarile si

completarile ulterioare - Titlul VII Spitale Ie;
3. Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea si promovarea in

functii, grade si trepte profestonale a personalului contractual din unitatile sanltare publice
din sectorul sanitar;

4. Ordinul M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,
organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si
completarile ulterioare;

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

6. Hotararea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru privind
stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru
conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru
familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala";

7. Hotararea Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentulul - Cadru privind
stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru
conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala
de functii bugetare "Administratie" din administratia publica centrala;

8. Hotararea Guvernului nr. 905 /2017 privind Registrul general de evidenta a salariatilor;
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9. Legea nr. 263/2010 prtvmd sistemul unitar de pensii cu modificarile sl completarile ulterioare;
10.0rdin M.s. nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privlnd aprobarea normativelor de personal

pentru aslstenta rnedicala spltaliceascs, precum §i pentru modificarea §i completarea
Ordinului minlstrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal.

Muncitor calificat - Electrician
1. Manual pentru autorizarea electricienilor instalatori - Editia 1995;
2. Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice -

Editia 1997;
3. Normativ pentru proiectarea si executia Instalatlilor electrice pana la 1000 V, Normativ

17/2002.

Pentru cheltuielile de personal aferente acestor promovari exista finantare prevazuta in bugetul
aprobat si in vigoare al institutiei.

MANAGER,
EC. DOBREA VALENTINA ALINA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. GROSU ALINA

DIRECTOR INGRIJIRI,
AS. SKOWRONSKI MARIANA

SEF SERVICIU M.R.U.,
INSP. SPEC. GHEORGHIU VASILICA
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