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ANUNȚ 
 

 

 
           In conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, ale HGR nr. 497/2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si examenului pentru ocuparea posturilor 

vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare 

prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar si prevederile OMS nr. 1470/2011 pentru 

aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului 

contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Spitalul Municipal Ploiesti organizeaza examen pentru promovare (sursa interna) in data de 
17.02.2022, incepand cu ora 10.00, pentru urmatoarele posturi: 

 

- 1 post de muncitor calificat II – bucatar in cadrul Biroului Aprovizionare, Administrativ, 

Transport, Intretinere si Reparatii - Blocul Alimentar; 

- 2 posturi de infirmier (1 post in cadrul Sectiei Oncologie medicala si 1 post in cadrul 

Compartimentului Hematologie); 

 
Conditii de participare:     

- referat de evaluare al sefului ierarhic superior, aprobat de manager; 

- pentru muncitorul calificat - bucatar, calificativ ,,foarte bine’’ cel puțin de 2 ori în ultimii 3 ani; 

- pentru infirmier 6 luni vechime in meserie; 

- pentru muncitorul calificat – bucatar II – 6 ani vechime in meserie. 

 

       Examenul de promovare consta intr-o proba scrisa pentru a evalua abilitatile profesionale si gradul de 

acumulare a experientei profesionale, nota minima pentru promovare fiind 7 (sapte).  

 

      Rezultate examenului de promovare se aduc la cunostinta angajatilor in termen de 24 de ore de la data 

sustinerii. 

 

      Angajatii nemultumiti de rezultatele examenului de promovare pot face contestatie in termen de 24 de 

ore de la data afisarii rezultatelor finale. 

 

      Rezultatele contestatiilor se aduc la cunostinta angajatilor in termen de doua zile de la data depunerii 

acesteia. 

 

 

                   

 

 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFII EXAMEN PROMOVARE 

 

 
 

Bibliografie muncitor calificat II – bucatar:  

 

           1.  Ordin M.S. nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si 

dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in 

functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si 

controlul eficientei acestuia 

     2.  Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

     3.   H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

     4.  Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare, art. 1 - 22 

           5.   Retetar tip pentru preparate culinare, Editia 1982.(internet) 

           6.   Ghid de bune practici pentru siguranta alimentelor, (internet). 

 

Bibliografie infirmier:  

 

1.   Ordin M.S. nr. 1.101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

    2.   Ordinul M.S. nr. 1061/2008  privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe 

teritoriul Romaniei  

 

    3. H.G. nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si 

dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in 

functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si 

controlul eficientei acestuia 

  

 

    4. Legea nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate 

din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind 

deseurile rezultate din activitati medicale 
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