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Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, in conformitate cu H.G. 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor Ordinului M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 
promovarea 1n funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din 
sectorul sanitar, organizează examen de promovare pentru personalul din cadrul unităţii, din functia de: 

• 1 muncitor calificat III - ospătar Comp. Bloc alimentar — muncitor calificat Il 

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE: 
1. Legea 319/2006, a securităţii şi sănătăţii 1n muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 

- CAP. IV — Obligatiile lucratorilor; 
2. Legea 307/2006, privind apărarea Impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. ORDIN nr. 976/1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, 

prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor; 
4. ORDIN nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea 

1n unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a 
eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, 
In funcţie de nivelul de risc. 

- CAP. I, II, III din anexa nr.1; 
5. Hotararea nr. 924/11.08.2005 privnd aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare. 

Pentru a fi declarat admis la examenul de promovare, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte. 
Examenul va consta intr-un test scris si se va desfasura 1n data de 11.04.2022, de la ora 10, Sala de 

şedinţe 1n Pavilionul Il Administrativ. 
Rezultatele examenului de promovare se afisează pe data de 11.04.2022, ora IzIc' la avizierul unităţii şi 

pe pagina de internet. 
Contestatiile fata de rezultatele examenului de promovare se pot depune In termen de 24 ore de la 

afişarea rezultatelor la secretariatul unităţii. 

Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa după soluţionarea eventualelor contestaţii 

la avizierul unităţii şi pe pagina de internet. 
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