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Având în vedere prevederile:
HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice 

ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Caransebeş aprobat prin
HCL 191/04.09.2020

Ținând cont de referatul înregistrat cu nr. 3929/06.10.2022

Direcția de Asistență Socială Caransebeș anunță organizarea în data 25.10.2022, ora 11.00 a
examenului  de  promovare din  funcția  de  asistent  medical  debutant  în  funcția  de  asistent
medical,  Compartiment  Asistență  medicală  școlară  și  comunitară  din  cadrul  Direcției  de
Asistență Socială Caransebeș.

Condiții de participare: 6 luni vechime în specialitate;

Cererea de înscriere la examenul de promovare în grad profesional se va depune până în data
de 18.10.2022,  ora  16.00 la  Compartimentul  Juridic  și  Resurse  Umane,  aceasta  se  pune la
dispoziția candidatului de către secretarul comisiei de examinare.

Examenul  va  avea  loc  la  sediul  Cantinei  de  Ajutor  Social,  str.  Tribunalului  nr.  2,  Caransebeș,
constând în susținerea unei probe scrise.

Bibliografia pentru examen este prevăzută în anexa la prezentul anunț și face parte integrantă din
acesta.
Relații  suplimentare  se  pot  obține  la  sediul  Direcției  de  Asistență  Socială  Caransebeș,  telefon
0255/512022.



 Anexă la anunț 

Biblografia:   

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 (*actualizată*)

privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 

asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

• HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009

privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al 

asistentului medical din România 

• ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 (cu anexele aferente)

pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare 

publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul 

acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi

metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia

ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi 

a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale

• ORDIN 438 din 30 martie 2021– anexa 2 și anexa 4

 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de 

sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 

• LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
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