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Manager Victoria GHEONEA

 

ANUN
 
 
 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 
Orășenesc Tg. Bujor organizează examen în vederea promovării pentru următoarele func
 Din funcția de Registrator medical (M) în funcția de Registrator medical principal (M);
 Din funcția de Muncitor II (
 
 Condiții de participare: 
 La examenul de promovare pot participa angaja
următoarele condiții de participare:

a) Condiții de studii și vechime conform O.M.S. nr. 1470/2011;
 Pentru funcția de Registrator medical principal (M)
- minim 6 ani vechime în meserie 

 
 Pentru funcția de Muncitor I (M):
- minim 9 ani vechime în meserie

 
 

b) Să fi obținut calificativul FOARTE BINE la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de 
două ori în ultimii trei ani;

c) Să depună cerere de înscriere la
d) Să anexeze copie după actul de identitate.

 
 
 Dosarele de concurs se depun până pe data de 01
Bujor. 
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Nr. înreg: 60

Manager Victoria GHEONEA 

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 și O.M.S. nr. 1470/2011, Spitalul 
Tg. Bujor organizează examen în vederea promovării pentru următoarele func
ția de Registrator medical (M) în funcția de Registrator medical principal (M);
ția de Muncitor II (M) în funcția de Muncitor I (M). 

La examenul de promovare pot participa angajații Spitalului Orășenesc Tg. Bujor care îndeplinesc 
ții de participare: 

ții de studii și vechime conform O.M.S. nr. 1470/2011; 
ția de Registrator medical principal (M) 

minim 6 ani vechime în meserie  

ția de Muncitor I (M): 
minim 9 ani vechime în meserie 

ținut calificativul FOARTE BINE la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de 
două ori în ultimii trei ani; 
Să depună cerere de înscriere la examenul de promovare aprobată de manager;

ă anexeze copie după actul de identitate. 

urs se depun până pe data de 01.07.2022 la sediul Spitalului Oră

 
Nr. înreg: 60Data: 24.06.2022 

 

 
 

și O.M.S. nr. 1470/2011, Spitalul 
Tg. Bujor organizează examen în vederea promovării pentru următoarele funcții: 
ția de Registrator medical (M) în funcția de Registrator medical principal (M); 

ții Spitalului Orășenesc Tg. Bujor care îndeplinesc 

ținut calificativul FOARTE BINE la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de 

examenul de promovare aprobată de manager; 

la sediul Spitalului Orășenesc Tg. 



 
 Modalitatea de desfășurare a concursului: 
 Examenul de promovare va avea loc pe data de 07.07.2022 ora 10,00 la sediul Spitalul 
Orășenesc Tg. Bujor. 
 Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise din bibliografia dată. 
 În evaluarea lucrărilor se vor utiliza criteriile prevăzute de art. 45 din HG nr. 286/2011, și 
anume: 
  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: 

a) cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate; 
b) abilități de comunicare; 
c) capacitate de sinteză; 
d) complexitate, inițiativă, creativitate. 
 

 Comisia de examinare stabilește ponderea din nota finală a fiecărui criteriu de mai sus. 
 Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 
 Rezultatele examenului de promovare se vor afișa la sediul unității în termen de două zile 
lucrătoare de la data susținerii acestuia. 
 Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut, pot depune contestație în termen de o zi 
lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 
 
Bibliografie: 
Registrator medical principal (M) 
- Bibliografia examenului de promovare 
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul VII Spitalele și Titlul IX Cardul 
european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate; 
- OMS nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 
medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, inclusiv; 
- ORDIN nr. 641 din 30 iunie 2021privind 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; 
- ORDIN nr. 397 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019; 
-  LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
- Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului. 
 
 



Muncitor I - Responsabil tehnic 
a) Bibliografia examenului de promovare: 
₋ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
₋ HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și 
instalaţii aferente acestora; 
₋ Normativul nr. P 130/1999 privind comportarea în timp a construcţiilor; 
₋ Ghidul GT 049-02 de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru clădiri în 
domeniul sănătății; 
₋ Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare; 
₋ Ordinul nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în 
funcțiune și aflate în utilizare; 
₋ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  
 
 
 
Muncitor I  - Bucătar 
b) Bibliografia examenului de promovare:   
1. Cartea «Bazele practice ale nutriției omului bolnav în spital și ambulatoriu» – Mincu Iulian, Mogoș 
Viorel T. (Capitolul 18 – Gastrotehnie, Capitolul 20 – Rețete de preparare culinară dietetică a 
alimentelor) 
2. H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare 
3. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, 
prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor 
4. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, 
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de 
curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția 
mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de 
sterilizare și controlul eficienței acestuia 
5. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale 
6. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice 
7. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă – Capitolul IV Obligațiile lucrătorilor 
   

 
 
 

 

Notă: Legislația va fi studiată în formă actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare. 
 

Relații suplimentare: Biroul RUNOS, telefon 0236 340577 int. 16 și la sediul unității.  


