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Nr. Funcția Loc de muncă Modalitate de 
desfășurare 

1 economist IA Serv.Contabilitate  proba scrisă 

2 registrator med.pr. Serv.Evaluare   proba scrisă 

3 registrator med.pr. Serv.Evaluare   proba scrisă 

4 economist debutant Serv.Evaluare  proba scrisă 

5 kinetoterapeut pr. 

Laborator recuperare, 
med. fizică și balneologie 
(baza de tratament) probă scrisă 

6 kinetoterapeut pr. Sectia Clinica A.T.I. I probă scrisă 

7 
muncitor calificat I 
bucătar Bloc Alimentar probă practică 

8 
muncitor calificat I 
bucătar Bloc Alimentar probă practică 

9 
muncitor calificat II 
bucătar Bloc Alimentar probă practică 

10 
muncitor calificat II 
bucătar Bloc Alimentar probă practică 

11 
muncitor calificat III 
bucătar Bloc Alimentar probă practică 

12 
muncitor calificat III 
bucătar Bloc Alimentar probă practică 

13 
muncitor calificat III 
bucătar Bloc Alimentar probă practică 

14 
muncitor calificat I 
liftier 

Serviciul Tehnic- Formația 
electricieni-liftieri probă practică 

15 
muncitor calificat I 
lăcătuș mecanic 

Serviciul Tehnic- Formația 
instalații sanitare probă practică 

16 
Muncitor calificat II 
lăcătuș mecanic 

Serviciul Tehnic- Formația 
instalații sanitare probă practică 

17 
Muncitor calificat I 
fochist 

Serviciul Tehnic- Formația 
central termice probă practică 
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18 
Muncitor calificat II 
fochist 

Serviciul Tehnic- Formația 
central termice probă practică 

19 
Muncitor calificat II 
fochist 

Serviciul Tehnic- Formația 
central termice probă practică 

20 
Muncitor calificat II 
fochist 

Serviciul Tehnic- Formația 
central termice probă practică 

21 
Muncitor calificat III 
fochist 

Serviciul Tehnic- Formația 
central termice probă practică 

 

Bibliografie/tematică: 

 economist IA  la Serv. Contabilitate: 

-  Legea  nr.82/1991 actualizată   

- PO privind inventarierea patrimoniului 

- PO rambursări pacient         

  registrator medical principal la Serv.Evaluare și Statistică medicală : 

- PO – ST-45, cap.8 

- PO –ST -34, cap.8 

- PO –M Ing-14 

- PO –Med 06 

economist debutant la Serv.Evaluare și Statistică medicală 

- - Ordin nr.1490 /28.07.2008 privind aporbarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanță 

ai managementului spitalului 

- Ordin nr.1068/627/2021 din 29.06.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 

anul 2021 a H.G.nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului –cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenței medicale a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

pentru anii 2021-2022 

kinetoterapeut principal Laborator recuperare med. fizică și balneologie: 

1. Poliartrita reumatoida ( 1.pag 26-48) 
2. Umarul in practica reumatologica ( 1.pag 79-96) 
3. Spondilita anchilopoetica ( 1.pag.156-165) 
4. Cauzele deficitelor functionale in bolile reumatice si recomandari de recuperare ale acestora prin 
kinetoterapie (1.p.218-224) 
4. Obiectivele de baza in kinetologie (2.p.251-320) 
 
  Bibliografie  
E. Zamora - Bazele teoretico metodice ale kinetoterapiei in bolile reumatice. E. Risoprint 2006 
T.Sbenghe- Kinetoterapia profilactica, terapeutica si de recuperare, Ed.Med.1987 
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kinetoterapeut principal Sectia Clinica A.T.I. I: 

- Adriana Albu, Tiberiu Leonard Vlad, Constantin Albu.  Kinetoterapia pasivă, editura Polirom 

2004 

muncitor calificat I bucătar la Bloc Alimentar: 

-Preparate specifice în următoarele regimuri dietetice: afecțiuni intestinale, afecțiuni 

cardiovasculare, afecțiuni oncologice 

-Tehnici speciale de gastrotehnie 

-Elemente de bune practice în producția culinară 

1.Iulian Mincu, Dorina Boboia. Alimentația rațională a omului sănătos și bolnav, Editura Medicală 

2. Ghid de bune practivi pentru siguranța alimentelor. Sistemul de siguranța alimentelor HACCP. 

Produse culinare. 

muncitor calificat II bucătar la Bloc Alimentar: 

-Preparate specifice în următoarele regimuri dietetice: afecțiuni hepatice, diabet zaharat, afecțiuni 

intestinale 

-Tehnici speciale de gastrotehnie 

-Elemente de bune practice în producția culinară 

1.Iulian Mincu, Dorina Boboia. Alimentația rațională a omului sănătos și bolnav, Editura Medicală 

2. Ghid de bune practivi pentru siguranța alimentelor. Sistemul de siguranța alimentelor HACCP. 

Produse culinare. 

muncitor calificat III bucătar la Bloc Alimentar: 

-Preparate specifice în următoarele regimuri dietetice: afecțiuni buco-faringiene (alimentația 

enterală), afecțiuni renale 

-Tehnici speciale de gastrotehnie 

-Elemente de bune practice în producția culinară 

1.Iulian Mincu, Dorina Boboia. Alimentația rațională a omului sănătos și bolnav, Editura Medicală 

2. Ghid de bune practivi pentru siguranța alimentelor. Sistemul de siguranța alimentelor HACCP. 

Produse culinare. 

muncitor calificat I liftier la Servicul Tehnic – Formația electricieni-liftieri: 

-Prescripțiile tehnice ISCIR – R2-2010 

-Obligațiile și responsabilitățile liftierului înainte, în timpul și după terminarea lucrului 

muncitor calificat I lăcătuș mecanic la Servicul Tehnic – Formația instalații sanitare: 

-Cartea lăcătușului 
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-Organe de asamblare, tolerante și măsurători 

V.Raducu, P. Teodorescu – Editura The.1972 

muncitor calificat II lăcătuș mecanic la Servicul Tehnic – Formația instalații sanitare: 

-Cartea lăcătușului 

-Organe de asamblare, tolerante și măsurători 

V.Raducu, P. Teodorescu – Editura The.1972 

muncitor calificat I, II, III fochist la Servicul Tehnic – Formația central 1termice: 

-Prescripții tehnice ISCIR. PTC1 PTA 1 

-Exploatarea cazanelor – obligații fochiști 

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei decizii se încredinţează Serviciul R.U.N.O. 

 

                                                     MANAGER                                                                                              

Prof. Dr. Claudia GHERMAN                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ȘEF SERVICIU R.U.N.O. 

                                                                                     Ec. Grațiela BOGDAN 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Întocmit 

                                                                                                                                       179/Ec. Angelica Boloș 

 


