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                                                                       ANUNŢ  

pentru organizarea unui examen de promovare în grad profesional  

pe postul de asistent medical PL la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară  

 

 

 

         DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ Braşov organizează în data de 06.10.2021 examen de 

promovare pe un post contractual de asistent medical PL la Compartimentul Asistență Medicală 

Comunitară, la finalul perioadei de debut.  

           Temeiul legal al organizării examenului de promovare îl constituie art.4 alin.(1)  pct.1, Anexa 

VIII din  Legea -cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare care prevede:   „Persoanele încadrate în funcţii contractuale de 

debutant vor fi salarizate la acest nivel până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare 

de 1 an şi vor fi promovate, pe bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat 

superioară “. 

  Examenul de promovare constă în susţinerea unei  probe scrise, care se va desfăşura în data de 

06.10.2021 ora 9 la sediul Direcţiei de Asistență Socială Braşov, str.Panselelor nr. 23. 

 

     Bibliografia pentru examenul de promovare  pe postul mai sus menţionat este următoarea: 

1. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare; 

2. H.G. nr.324/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind orgnizarea, funcționarea și 

finanțarea activității de asistență medicală comunitară; 

3. Ordinul M.S. nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care 

se află   în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID -19; 

4. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă 

și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.    

5. H.G. nr. 2/2009 privind adoptarea codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, 

al moașei și al asistentului medical din România, republicată.        

 

 

      

 

 
 


