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A N U N T 
 
 

 
 

       Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof .Dr. Alexandru Obregia” organizeaza in data de 20.12.2016, 
orele 10:00, examen de promovare in functii/ grade / trepte profesionale, pentru personalul 
contractual care indeplineste conditiile de vechime in specialitate, dupa cum urmeaza : 
 

-   Registrator medical din functia de registrator medical debutant 
 
-   Registrator medical principal 
 
 -  Infirmier din functia de infirmier debutant 

 
-   Muncitor III – Bucatar 
 
 
      Examenul de promovare se va face prin sustinerea unei probe scrise conform prevederilor H. G. 
nr. 1027/2014 si Dispozitia Primarului General nr. 1709/2014 pentru aprobarea  “ Regulamentului 
privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor 
contractuale din cadrul institutiilor/ serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucuresti, 
precum si pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori in functie a 
personalului contractual al acestora, si vor putea sustine examenul toti salariatii care au depus 
cerere de promovare in  functii/ grade / trepte profesionale , pana in ultima zi a lunii anterioare 
celei in care se organizeaza examenul – respectiv 30.11.2016, conform art. 42 alin (14) din H.G. nr. 
1027/2014. 
 
  Modalitatea de desfasurare a concursului : 
 

1. In cadrul examenului de promovare in  functii/ grade / trepte profesionale, fiecare membru 
al comisiei noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj de maxim 100 de puncte, 
pe baza urmatoarelor criterii: 

 
- Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate; 

 
- Abilitati de comunicare; 

 
- Capacitate de sinteza; 

 
- Complexitate, initiativitate, creativitate; 

 
 

2. Comisia de examen stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu. 
 



 

                                                                                          CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
       Soseaua Berceni Nr.10, sector 4, Bucuresti  ~ E-mail: 

secretariatobregia@yahoo.com 

                                                                                Tel. centrala: +40 21 334.42.66; +40 21 334.42.83; +40 21 334.49.93  

                                                          Tel  directie: +40 21 334.82.50 ~ Fax: +40 21 334.71.64 
                                                                                                     Cod Fiscal 4266162 ~ Cont: RO02TREZ70421F335000XXXX -Trezoreria Sector 4 

 

Acest document contine date / informatii proprietatea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
  

 

 

3. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de 
notare . 
 

4. Punctajul minim este de 50 de puncte. 
 

5. Rezultatul examenului de promovare se afiseaza la sediul spitalului precum si pe pagina de 
web. 
 

6. Candidatii pot depune contestatii in termen de o zi lucrataoare de la afisarea rezultatelor. 
 

7. Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea afisand rezultatele in termen 
de 2 zile lucratoare de la data depunerii contestatiilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA ANUNT PROMOVARE  nr. 36575/06.12.2016 
 

 
- Examen promovare din functia de registrator medical debutant si registrator medical 

 
   
TEMATICA 
 

- Cunoasterea componentelor hard ale calculatorului; 
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- Cunoasterea sistemului de operare windows – utilizator; 
- Cunoasterea aplicatiilor  “Microsoft office 2003-2016; 
- Servicii medicale acordate cetatenilor romani – categorii de asigurati, criteria internare –  

externare, utilizarea cardului national de asigurari de sanatate si adeverintei de inlocuire a 
cardului; 

- Servicii medicale acordate cetatenilor straini din spatiul comunitar,criterii de internare – 
externare, utilizarea cardului european de asigurari de sanatate; 

- Servicii medicale acordate cetatenilor straini, din state cu care Romania a incheiat, “acord 
international “, “conventii”, “intelegeri”, sau “protocoale internationale”; 

- Rapoarte si analiza statistica la nivel de sectie.  
 

 
 
BIBLIOGRAFIE 

 
 

 LEGEA 95/2006 -  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 HG 400/2014 - pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015; 

 OMS/ CNAS Nr. 388/186/2015 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015; 

 REGULAMENT de ORDINE INTERIOARA – Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 
Obregia”; 

 MANUAL DE METODE  MATEMATICE IN ANALIZA STARII DE SANATATE - Dr. Petru 
MURESAN – PARTEA a IIIa, CAPITOLUL –XLV- “EVALUAREA ACTIVITATII SPITALULUI”, 
pag.445-454; 

 MICROSOFT OFFICE (2003 – 2016) - GHID DE UTILIZARE,  MANUAL DE UTILIZARE… 

 COMPONENTE CALCULATOR – HARD, SISTEME DE OPERARE. 

 
 
 
 
 
 

- Examen promovare din functia de infirmier debutant  
 

         TEMATICA 

- ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 
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- Conditiile de spitalizare ale bolnavilor (asigurarea sectiei cu lenjerie curata, intretinerea si 
curatirea saloanelor si a anexelor, intretinerea si curatirea spatiilor destinate pentru 
diagnostic si tratament) 

- Mobilizarea si transportul bolnavilor 
- Infirmiera  si ingrijirea bolnavului - contributia infirmierei la ingrijirea bolnavului 
- Prevenirea escarelor de decubit 
- Asigurarea igienei corporale la bolnavii internati 
- Alimentatia si hidratarea bolnavului 
- Rolul infirmierei la pregatirea pacientului pentru investigatii 
- Ingrijirea bolnavilor cu nevoi speciale 
- Ingrijirea bolnavilor din sectiile de psihiatrie 
- Drepturile persoanelor cu tulburari psihice 
- Comunicarea cu pacientul psihic (limbajul, ascultarea)  

 
 
       
        BIBLIOGRAFIE 

- Curs pentru infirmiere - OAMMR - Filiala Bucuresti 
- Tehnica îngrijirii bolnavului - Dr. Mozes Carol 
- ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare - Anexa nr. 
4, cap. 1 si 2 

- Ordinul 1226 / 2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale 
- Ordinul 961 / 2016 privind curăţarea, dezinfecţia și sterilizarea în unităţile sanitare 
- Fisa  post infirmiera (se gaseste scanata pe site-ul spitalului) 
- Legea 46 din 21 iunie 2003 , privind drepturile pacientului 
- Legea 487 / 2002, republicata 2012 - Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu 

tulburari psihice 

 

 

- Examen promovare din functia de muncitor IV – bucatar  
 

TEMATICA 

1. Norme privind depozitarea si transportul; 
2. Curatenia in blocul alimentar; 
3. Transformarile suferite de alimente in cursul prelucrarilor culinare; 

 
BIBLIOGRAFIE 
 

- Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru 
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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 
 

- Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 19998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind 
productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea transport si desfacerea alimentelor. 

 
 

 

 

 
 
 


