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A N U N Ţ

Direcţia  de  Asistenţă  Socială  şi  Medicală,  serviciu  public  în  subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca, organizează examen de promovare în gradul imediat superior celui deținut, pentru
personalul contractual sanitar de execuţie care îndeplinește condițiile legale în vederea promovării, conform
Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și al serviciilor publice din subordinea Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Dispoziţia primarului nr. 3929/2017 în conformitate cu prevederile
Hotărârii  Guvernului  nr.  286/2011  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 modoficările și completările ulterioare, coroborate cu Ordinul
M.S. nr. 1.470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte
profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și
completările ulterioare şi cu dispoziţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modoficările și completările ulterioare.

Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare:
● Data, ora şi locul desfășurării examenului de promovare pentru proba practică: 23.08.2019, ora 10  00  , la
cabinetul medical dentar din incinta Complexului Studențesc Mărăști, situat în str. Molnar Piuariu, nr. 2-4,
Cluj-Napoca, jud. Cluj.

● Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant aferent
funcției contractuale de execuție de asistent medical cu studii PL, este următoarea:

1. Titirca L. - Urgente medico-chirugicale - Sinteze - Editura Medicala, Bucuresti - 2001;
2. C. Burlibaşa, - Chirurgie orală şi maxilo-facială - Ed. Medicală Buc. 1999;
3. Bratu D.-Materiale dentare în cabinetul de stomatologie . Ed. Helicon, Timişoara, 1992;
4. I. Dănilă, Radu Vataman - Profilaxia stomatologică - Ed. Did. şi Ped. Buc. 1996;
5. Sorin Andrian, Şt. Lăcătuşu – Caria dentară - Protocoale şi tehnici, Ed. Apollonia, Iaşi 1999;
6.  Ordinul  nr.   961  din  19  august  2016  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în 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, 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.
 7 .Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al  moaşei și al asistentului medical
din România din anul 2009.
8. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 653/2001  privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi
studenţilor, cu modificările ulterioare
9.  Ordinul  nr.  1668/2011  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  examinarea  stării  de  sănătate  a
preşcolarilor şi elevilor din unitățile deîinvățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind
acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, actualizat.
10. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate
din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
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deşeurile rezultate din activităţi medicale.
TEMATICA 
1.Titirca L.- Urgente medico-chirugicale - Sinteze - Editura Medicala, Bucuresti – 2001;
 - Primul ajutor în urgenţele medico-chirurgicale
 - Resuscitarea respiratorie
- Resuscitarea cardiacă
2.C. Burlibaşa, - Chirurgie orală şi maxilo-facială - Ed. Medicală Buc. 1999;
 - Particularităţi de îngrijire în chirurgie și medicina dentara 
- Leziuni traumatice de părţi moi, plăgi
- Traumatisme dento-parodontale
3. Bratu D.- Materiale dentare în cabinetul de stomatologie . Ed. Helicon, Timişoara, 1992;
 Biomateriale:
- Materiale utilizate în stomatologia profilactică
- Cimenturi şi materiale nemetalice de restaurare a coroanelor şi 
obturare a canalelor radiculare
- Materiale auxiliare
4. I. Dănilă, Radu Vataman. Profilaxia stomatologică – Ed. Did. şi Ped. Buc. 1996;
Profilaxie stomatologică:
- Igiena orală individuală
- Profilaxia primară a cariei dentare
- Controlul plăcii bacteriene în profilaxia stomatologică
- Tartrul dentar
- Detartrajul
- Periajul dentar profesional
5. Sorin Andrian, Şt. Lăcătuşu – Caria dentară- Protocoale şi tehnici, Ed. Apollonia, Iaşi 1999;
 din România;
 Instrumentar:
- Instrumentar de examinat
- Instrumentar pentru preparare
- Instrumentar de mână
- Instrumente rotative
- Instrumentarul ultrasonic
- Instrumentar utilizat pentru restaurarea dinţilor
- Instrumentar chirurgical

● Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din
Cluj-Napoca, str. Venus f.n., (avizier) și pe site-ul DASM, în termen de maximum două zile lucrătoare de la
data susținerii acestuia.
●  Dosarul de examen va fi  depus la  secretariatul  comisiei  de examinare (Consilier:  Bercheșan Camelia
Sorina, etaj 2, camera 218) până la data de 13.08.2019, ora: 16,00 şi va conţine în mod obligatoriu:
a)  cerere  de  înscriere  la  examenul  de  promovare  în  grad/treaptă  imediat  superior/ă  celui/celei  deținut/e,
aprobată  de  către  conducătorul  instituţiei  publice  organizatoare  a  examenului  de  promovare  (conține  și
declaraţia pe propria răspundere că nu a avut sancţiune disciplinară aplicată şi neradiată în condiţiile Legii nr.
53/2003-Codul Muncii, (r2), cu modificările şi completările ulterioare).
 b) copie în conformitate cu originalul de pe raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe
ultimii  3  ani  de  activitate  respectiv  pe  ultimele  6  luni  (minimum) pentru  personalul  contractual  de
execuţie care îndeplinește condițiile legale în vederea promovării din gradul profesional debutant, după
caz;
 c)  diploma  de  licenţă  sau  actul  de  studii  absolvite,  considerate  de  instituţia  ori  autoritatea  publică
organizatoare a examenului ca fiind utile pentru desfăşurarea activităţii, pentru personalul contractual care
promovează într-o funcție cu un nivel de studii superior, după caz;
 d) declaraţie pe propria răspundere că  nu au avut sancţiune disciplinară aplicată şi neradiată în condiţiile
Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
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