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Anunţ  pentru organizarea examenului  de  promovare  

pe un post de infirmier la Căminul pentru Persoane Vârstnice 

 

          DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ Braşov organizează în data de 22.08.2022 

examen de promovare pe un post contractual de infirmier la Căminul pentru Persoane Vârstnice, la 

finalul perioadei de debut. 

        Temeiul legal îl constituie art. 4 alin.1) pct. I, Anexa VIII din Legea-cadru nr.153/2017 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 în data de 22.08.2022 ora 10 

la sediul Direcţiei de Asistență Socială Braşov, str.Gladiolelor nr. 4. 

          Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de infirmier la Căminul pentru Persoane 

Vârstnice este următoarea: 

1 „Programul naţional de pregătire a infirmierelor” editat de OAMGMAMR, 2011: 

- Regimuri alimentare şi alimentaţia pacientului; 

- Noţiuni de prim ajutor; 

- Schimbarea lenjeriei de pat şi a lenjeriei personale; 

- Toaleta pacientului. Igiena corporală şi vestimentară; 

- Poziţia pacientului în pat; 

- Mobilizarea pacientului; 

- Transportul şi însoţirea pacienţilor; 

- Prevenirea escarelor; 

- Profilaxia şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

- Precauţiuni universale; 

- Accidente prin expunerea la sânge; 

- Gestionarea deşeurilor provenite din unităţile sanitare;   

2. Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu completările şi 

modificările ulterioare, art.14. 

3. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinelor sociale. Anexa 1, Modulul III Activități/Servicii, Standard 1 Îngrijire personală.  
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