
            

Direcţia de Sănătate Publică Mureş 

 organizează examen de promovare   în grade şi trepte profesionale,  

pentru personalul contractual, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 

   (promovare din funcţia de asistent  debutant) 

 

 

Condiţiile de participare la examen precum şi bibliografia stabilită se afişează la 

sediul instituţiei din str.Gh.Marinescu nr.50. 

 

 

Pot să participe la examenul de promovare din funcţia de asistent medical  

debutant în  gradul imediat superior candidaţii care au cel puţin 6 luni vechime în funcţia 

de asistent debutant. 

  

 Persoanele interesate vor depune o cerere de înscriere la examenul de promovare. 

 

  Examenul  se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh. 

Doja nr.34, în data de  24  octombrie 2016 ora 9.00 (proba scrisa), 25 octombrie 2016 ora 

13.00  (interviul). 

  

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al instituţiei 

sau la telefon: 0265/211729. 

 

 
     

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Urgente medico – chirurgicale – Lucretia Titirca 

 

2. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Lucretia Titirca 

 

3. Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de asistentii medicali – L. Titirca 

 

4. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului 

 

5. Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si 

organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 

Asistentilor Medicali din Romania 

 

6. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei din 

Romania 



 

7. Ordinul MS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 

si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare 

 

8. Ordinul MS 916/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private 

 

9. Ordinul MS nr. 1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere 

a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile 

medicale 

 

10. HIV/SIDA – Manual practice de la preventive la cunoastere – editia 1998 – Dr. 

Constantin Ciufencu, Dr. Elvira Sanziana Ciufencu. 

 

 

 

 


