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In conformitate cu prevederile :
- Hotărârii nr.286/2011- Titlul II, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din 
sectorul bugetar si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectoruul bugetar plătit din fonduri publice,
- Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi 
trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,
- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,

Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas organizează examen de promovarea in grad profesional a 
personalului contractual, dupa cum urmeaza:
- de pe 1 post de registrator medical debutant la Compartimentul evaluare si statistica medicala pe un 
post de registrator medical existent in statul de funcţii la Compartimentul evaluare si statistica medicala
- de pe 1 post de muncitor calificat (bucatar) III care prin transformare va deveni muncitor calificat 
(bucatar) II la Bloc Alimentar

Condiţii de promovare conform criteriilor Ordinului nr. 1470/2011 .
Examenul de promovare va avea loc in data de 09.08.2021, ora 10:00 la sediul unitatii si va consta in 
susţinerea unei probe scrise . Vor fi promovaţi candidaţii daca obţin punctaj minim de 50 de puncte .

Bibliografia pentru postul de registrator medical
-  Ordin CNAS nr.641/30.06.2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al 
datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă 
şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor 
clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea.
- Ordinul MS nr. 1490/27.08.2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de 
performanta ai managementului spitalului.
- Ordinul MS nr. 1782/2006 / Ordinul nr.576/ 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a 
pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu 
modificările si completările ulterioare .
- Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.



- Ordin MS/ CNAS nr. 397/836/2018 Anexa 23 B II -  Definirea termenilor DRG din Normele 
metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistentei medicale in cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 .
- Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului.
- Ordin M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003 .
- Regulamentul intern al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oas

Bibliografia pentru postul de muncitor calificat II la bloc alimentar.
Cartea -  NORME TEHNICE IN UNELE DOMENII ALE ASISTENTEI MEDICALE 
Alimentaţia bolnavului in spital
-cap.III Transportul, primirea si pastrarea alimentelor.................................................................. 256
-cap.IV Prescrierea regimurilor alimentare, centralizarea lor si stabilirea necesarului de alimente...257
-cap.V Pregătirea si distribuirea preparatelor culinare................................................................... 258
-cap.VI Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare in blocul alimentar............................................... 261
-cap.VII Sarcinile si răspunderile ierarhice in organizarea si asigurarea alimentaţiei in spitale.......263
-Regimuri pentru alimentaţie raţionala si dietetica din spitale.......................................................... 267
-Ordinul M.S. nr.976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia , prelucrarea , 
depozitatea, pastrarea si desfacerea alimentelor
-Hotararea nr.924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare 
-Regulamentul intern al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oas
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