
Anunt concurs promovare grade/trepte profesionale 
Publicat pe: 07/01/2022 
Nr. 155/07.01.2022 

ANUNŢ 

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, In conformitate cu H.G. 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor Ordinului M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 
promovarea în functii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din 
sectorul sanitar, organizează examen de promovare pentru personalul din cadrul unităţii, din functia de: 

• 1 inginer I Compartiment tehnic — inginer IA 
• 1 consilier II Comp. de Management al Calitătii Serviciilor Medicale — consilier I 
• 1 muncitor calificat III - fochist Comp. intretinere, Reparatii — muncitor calificat II 
• 1 muncitor calificat III - lăcătuş Comp. intretinere, Reparatii — muncitor calificat II 
• 1 muncitor calificat III - instalator Comp. intretinere, Reparatii — muncitor calificat II 
• 3 muncitori calificat III - bucătar Comp. Bloc alimentar — muncitor calificat II 
• 3 muncitori calificat III - ospătar Comp. Bloc alimentar — muncitor calificat II 

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE: 

Bibliografie pentru promovare inEiner I 
1. Legea nr. 95/2006 (*actualizată) privind reforma 1n domeniul sănătătii — Titlul VII Spitalele; 
2. Legea nr. 319/2006 legea securitătii şi sănătătii In muncă, (republicată*); 
3. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securitătii şi sănătătii In muncă nr. 319/2006; 
4. Legea nr. 307/2006 (republicată*) privind apărarealmpotriva incendiilor; 
5. 0.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea„Normelor generale de apărare Impotriva incendiilor"; 
6. 0.M.A.I. nr.146/2013 Dispozilii generale privind apărarea Impotriva incendiilor la unităti sanitare; 
7. 0.M.A.I. nr.166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apă'rarea Impotriva incendiilor la 

constructii şi instalatii aferente; 
8. H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii şi amenajări care se supun avizării 

şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. 

Bibliografie pentru promovare consilier II 
1. Legea nr. 95/2006 (*actualizată) privind reforma in domeniul sănătătii — Titlul VII Spitalele; 
2. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entitătilor publice; 
3. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitătii in sistemul de sănătate, cu modificările şi completkile 

ulterioare, publicată In MONITORUL OFICIAL 401 din 16 aprilie 2021, 
4. Ordinul ministrului sănătătii şi al preşedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calităţii 1n 

Sănatate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi functionarea structurii de management al calitătii 

serviciilor de sănătate 1n cadrul unitătilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulantă, 1n procesul de 
implementare a sistemului de management al calitătii serviciilor de sănatate şi sigurantei pacientului; 

5. O.M.S. nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor 
asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 

6. O.M.S. nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare şi 

acreditare a spitalelor; 
7. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; 



8. O.M.S. nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului 1n 
spitalele publice; 

9. O.M.S. nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează 
In cadrul spitalelor publice; 

10. O.M.S. nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de 
evaluare şi acreditare a spitalelor; 

11. ORDIN ANMCS nr. 298 din 26 august 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea 
procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi sigurantei 
pacientului; 

12. Standardul SR EN ISO 9001:2015. Sisteme de management al calitătii. Cerinţe; 
13. Standardul SR EN 15224:2017. Servicii de ingrijirea sanatatii; 
14. Manual de implementare a SCIM - pagina de web a Secretariatului General al Guvernului - 

http://sgg.gov.ro/new/control-intern-managerial. 

Bibliografie pentru promovare muncitor calificat - fochist 
1. Prescriptii Tehnice pt Al - 2010: 

a. Clasificarea si autorizarea fochistilor; 
b. Partile principale ale unui cazan; 
c. Exploatarea cazanelor; 
d. Cazane si instalatii de incalzire centrala - cazane de apa calda; 
e. Deservirea cazanelor de incalzire centrala; 
f. Revizia interioara, incercarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si revizia exterioara a 

cazanelor; 
g. Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor; 
h. Evidentaexploatarii cazanelor; 
i. Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului. 

functionarea cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului; 
2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 
3. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor 
4. Legea nr.319/2006, H.G. nr.1425/2006, H.G. nr.955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca 

Bibliografie pentru promovare muncitor calificat - lăcătus 
1. Legea 319/2006 a securităţii şi sănă'tăţii In muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 
2. Legea 307/2006 privind apărarealmpotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. H.G. nr 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători 

a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 

Bibliografie pentru promovare muncitor calificat - instalator 
1. Legea 319/2006, a securităţii şi sănătăţii In muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 
2. Legea 307/2006, privind apărarea Impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. Instalalii tehnico-sanitare şi de gaze" Ştefan Vintila/Gheorghe Constantinescu; 
4. Instalalii de Incălzire sanitare şi gaz ( Exploatare: intrelinere, Reparaţii) - Mihai Dina, C-tin Lula - Ed. 

Tehnică Bucureşti; 

5. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaliilor sanitare- 1/9-94, aprobat MLPTL cu ordinul nr. 
17/N - 16.05.1995; 

6. Normativ privind exploatarea instalaliilor sanitare- 1/1-96. aprobat MLPTI. Cu ordinul nr. 929/N-
05.12.1996; 

7. Normativ privind exploatarea instalaliilor de incălzire centrală -I 13/1-02" aprobat MLPTL cu ordinul 
nr. 929/N- 02.07.2002. 

Bibliografie pentru promovare muncitor calificat - bucătar/ospătar 

1. Legea 319/2006, a securităţii şi să'nătăţii in muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 
- CAP. IV - Obligatiile lucratorilor; 

2. Legea 307/2006, privind apărarea Impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. ORDIN nr. 976/1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, 

prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor; 
4. ORDIN nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea 

1n 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, 
1n funcţie de nivelul de risc. 

- CAP. I, II, III din anexa nr.1; 
5. Hotararea nr. 924/11.08.2005 privnd aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare. 

Pentru a fi declarat admis la examenul de promovare, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte. 
Examenul va consta intr-un test scris si se va desfasura dupa cum urmează: 

- 1n data de 25.01.2022, de la ora 09-31) Sala de şedinţe In Pavilionul II Administrativ — ingineri/consilier; 
-1n data de 25.01.2022, de la ora 101(2 Sala de şedinţe 1n Pavilionul II Administrativ — muncitori 
-1n data de 25.01.2022, de la ora 11L3 Sala de şedinţeln Pavilionul II Administrativ — bucătari/ospătari. 

Rezultatele examenului de promovare se afisează pe data de 26.01.2022, ora 10-) la avizierul unităţii şi 
pe pagina de intemet. 

Contestatiile fata de rezultatele examenului de promovare se pot depune 1n termen de 24 ore de la 
afişarea rezultatelor la secretariatul unităţii. 

Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa după soluţionarea eventualelor contestaţii 
la avizierul unităţii şi pe pagina de intemet. 
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