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                                                                ANUNŢ  

pentru organizarea unui examen de promovare în grad profesional  

pe postul de asistent medical S la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ  
 

         DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ Braşov organizează în data de 28.07.2021 examen de 

promovare pe un post contractual de asistent medical S la Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de 

Învăţământ la finalul perioadei de debut.  

           Temeiul legal al organizării examenului de promovare îl constitue 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 

28.07.2021 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.  Ordinul M.S. nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 

preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate,  

privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu 

modificările şi completările ulterioare  

2. Ordinul M.S.F. nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor: Anexa 

8 Metodologia privind examinările medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate pentru preşcolari, 

elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 9 Desfăşurătorul activităţilor lunare 

în cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior de-a lungul unui an de 

învăţământ. 

3. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţile medicale ( numai partea care vizează activitatea  cabinetelor medicale şcolare);  

4.  Ordinul M.S. nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor şi tinerilor. 

5.  Legea nr. 123/2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

6. Ordinul M.S.P. nr. 1563/2008, pentru aprobarea Listei alimentare nerecomandate preşcolarilor şi 

şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

7. Ordinul M.S. nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, 

depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare 

8. Ordinul MSF nr. 961/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în 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, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de 

suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de 

sterilizare, numai acele prevederi care se aplică la domeniul propriu de activitate. 
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