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ANUNȚ 
 

 

         În conformitate cu prevederile HG  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și 

completările ulterioare, Ordinul MS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criterilor privind angajarea și 

promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice 

din sectorul sanitar, 

 

 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VRANCEA 

 

 

       Organizează examen de promovare  din funcția de asistent medical igienă debutant în funcția de 

asistent medical igienă în cadrul  Compartimentului supraveghere epidemiologică și boli 

transmisibile  

 

  Organizarea examenului  

    Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise ce se va desfășura în data de 18.04.2022 

ora 10:00, la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea din Focșani, B-dul Gării, nr.14. 

 

           Condiții de participare 

- Îndeplinește condițiile de vechime în gradul profesional debutant -  minimum 6 luni vechime în 

funcția de asistent medical igienă debutant. 

 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare conține în mod obligatoriu: 

- cererea de înscriere la examenul de promovare adresata conducătorului instituției; 

- copia actului de identitate; 

- adeverință eliberată de Compartimentul RUNOS în vederea atestării vechimii în gradul profesional 

din care se promovează; 

 

 

 

Actele se depun la Compartimentul RUNOS până la data de 11.04.2022 

         Biblografia și tematica de examen este atașată prezentului anunț. 

         Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS al DSP Vrancea 

 

     

        Afișat  04.04.2022 la sediul Diecției de Sănătate Publică Vrancea și pe pagina de internet a 

instituției. 
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Tematica și bibliografia – examenului de promovare asistent medical igienă debutant -  

Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile  

 

1. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supreaveghere, prevenire și limitare a 

infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare; 

2. Ordinul  nr. 1226 din 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale; 

3. Hotărârea nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a 

datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile; 

4. Ordinul nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informațional al fișei unice de 

raportare a bolilor transmisibile; 

5. Ordinul M.S  nr. 883/2005 privind aprobarea Metodologiei de alerta precoce și răspuns rapid în 

domeniul bolilor transmisibile; 

6.  Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus ( COVID-19 );  

7. Metodologia de supraveghere a infecțiilor respiratorii acute ( ARI ), a infecțiilor respiratorii acute 

compatibile cu gripa ( ILI ) și a infecțiilor respiratorii acute severe ( SARI ) pentru sezonul 2020-

2021; 

8. Metodologia de supraveghere Scarlatină; 

9. Metodologia de supraveghere a infecției cu clostridium difficile ( ICD ); 

10. Metodologia de supraveghere a bolii diareice acute ( BDA); 

11. Sistem de supraveghere și control în boala meningococică; 

12. Metodologia de supraveghere a hepatitei virale A în România; 

13. Sistem de supraveghere de tip sindromic refugiați Ucraina; 

14. Metodologia de supraveghere Rujeola/Rubeola. 
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