
 
 

Operator de date cu carcter personal nr. 9351 

                                                                                                                                Nr. 36.977/17.07.2017  

 

ANUNŢ 

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti organizează concurs conform Legii nr. 250/2016 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative si H.G. 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 pentru ocuparea următoarelor posturi contruactuale vacante:  

 

 Serviciul Administrativ  

 Muncitori necalificati – 5 posturi – absolventi studii gimnaziale 

 Serviciul Administrativ  

 Muncitori calificati IV– liftiere – 3 posturi – absolventi studii gimnaziale 

                                                                                                 – autorizatie ISCIR    

 Muncitor calificat IV– lenjereasă – 1 post – absolvent studii gimnaziale 

                                                                               – curs de croitorie 

 Ingrijitoare – 3 posturi – absolventi studii gimnaziale 

 Portari – 4 posturi – absolventi studii gimnaziale 

                                                         – certificat si atestat agent paza si ordine 

 Pompieri – 2 posturi – absolventi studii gimnaziale 

                                                            – certificat servant pompier 

 Magaziner – 1 post – absolvent studii gimnaziale 

                                            – vechime in specialitate 6 luni  

 Bloc Alimentar  

 Magaziner debutant – 1 post – absolvent studii gimnaziale 

 Serviciul Achizitii Publice 

 Economist specialist IA – 1 post – diploma de licenta in profil economic 

                                                – vechime in specialitate 6 ani si 6 luni 

 Referent IA – 1 post – diploma de bacalaureat 

                                        – vechime in specialitate 6 ani si 6 luni 



 Referent I – 1 post – diploma de bacalaureat 

                         – vechime in specialitate 3 ani si 6 luni 

 Referent II – 1 post – diploma de bacalaureat 

                                    – vechime in specialitate 6 luni 

 Serviciul Tehnic 

 Inginer IA specializarea electronică şi telecomunicaţii – 1 post – diploma de licenta in profil 

electric 

                                                                                              – vechime in specialitate 6 ani si 6 luni  

 Muncitor calificat I – Electricieni – 4 posturi – absolventi studii gimnaziale 

                                                                                  – 9 ani vechime in meserie 

                                                                                  – diplomă de calificare 

 Muncitor calificat II – Fochist medie presiune  – 1 post – absolvent studii gimnaziale 

                                                                                                   – 6 ani vechime in meserie 

                                                                                                   – autorizaţie ISCIR 

 Muncitor calificat I – Frigotehnist – 1 post – absolventi studii gimnaziale 

                                                                              – 9 ani vechime in meserie 

                                                                              – diplomă de calificare 

 Muncitor calificat I – Sudor – 1 post – absolvent studii gimnaziale 

                                                                    – 9 ani vechime in meserie 

                                                                    – diplomă de calificare 

 Unitate primiri urgenţe: 

 Asistent medical generalist PL – 8 posturi – diploma de scoala sanitara postliceala sau 

echivalenta 

                                                                             – vechime in specialitate minim 6 luni 

 Operatori III – 5 posturi – diploma de bacalaureat 

                                                – vechime in specialitate minim 6 luni 

 Registrator medical – 1 post – diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii 

medii 

                                                      – vechime in specialitate minim 6 luni 

 

Poate ocupa un post vacant  persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

     b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

     d) are capacitate deplină de exerciţiu; 



     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

     f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 

fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

    

       Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta intre orele 09.00 – 13.00   la Serv. RUNOS un 

dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia 

publică; 

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria 

răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 

originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  

adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 

    g) curriculum vitae; 

    h) certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România şi poliţă de asigurare de răspundere civilă în termen de valabilitate, numai pentru 

asistenţii medicali. 

 
 

Calendarul de desfăşurare a concursului este : 

 

 24.07.2017 - 04.08.2017 – inscrierea candidatilor 

 08.08.2017 ora 12
00 

– afisarea rezultatelor de verificare a dosarelor 

rezultatul selectarii dosarelor de concurs se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS si pe site-ul 

spitalului ( www.suub.ro )  

http://www.suub.ro/


 08.08.2017, ora 12
00  

- 09.08.2017, ora 12
00 

– formularea contestatiilor fata de rezultatele de  verificare a 

dosarelor 

            10.08.2017, ora 12
00 

– afisarea rezultatelor contestatiilor 

 16.08.2017, ora 10
00

 – sustinerea probei scrise la Amfiteatrul mare al S.U.U.B. (etaj 1) 

 17.08.2017, ora 12
00

 – afisarea rezultatelor probei scrise  

( se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS, si pe site-ul spitalului  www.suub.ro )  

 17.08.2017, ora 12
00  

- 18.08.2017, ora 12
00 

– formularea contestatiilor fata de rezultatele probei scrise 

 21.08.2017 ora 10
00

  – afisarea rezultatelor contestatiilor 

 22.08.2017, ora 10
00

 – sustinerea probei interviu/ practica la Amfiteatrul mare al S.U.U.B. (etaj 1) 

 23.08.2017 , ora 12
00

 – afisarea rezultatelor probei interviu 

( se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS, si pe site-ul spitalului  www.suub.ro ) . 

 23.08.2017 ora 12
00

 - 24.08.2017, ora 12
00

 – formularea contestatiilor fata de rezultatele probei interviu 

 25.08.2017 , ora 12
00

 – afisarea rezultatelor finale 

( se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS, si pe site-ul spitalului  www.suub.ro ) . 

 

Sunt declarati admisi la probele de concurs candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte la fiecare 

dintre cele două probe de concurs. 

 

 Candidatii se vor prezenta in sala de concurs cu cartea de identitate in original .   

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

Bibliografie concurs muncitori necalificati 

1. Legea nr 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, Cap II – 

Domeniu de aplicare si Cap IV – Obligatiile lucratorilor 

2. Ordinul Ministrului Sanatatii nr 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind 

mediul de viata al populatiei, Cap V – Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica, Art 46 – Art 52 

Bibliografie concurs liftier 

1. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca 

2. HG 1425/2006 Norme de aplicare a Legii 319/2006 

3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

4. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice 

5. Prescriptie tehnica – ascensoare electrice si hidraulice de persoane si marfuri cu comanda interioara – 

Monitorul ofocial 634 bis 9 sept 2010 

Bibliografie concurs lenjereasa 

1. Legea nr 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cap IV, art 23; 

http://www.suub.ro/
http://www.suub.ro/
http://www.suub.ro/


2. Legea nr 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual in institutiile publice; 

3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

4. Norme metodologice de SSM cu privire la locul de munca pentru activitatea in domeniu; 

5. Principalele sarcini si functii specifice fisei postului de lenjereasa – croitoreasa; 

Bibliografie concurs ingrijitoare 

1. Legea nr 319/2006- Securitatea Sanatatii in Munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Cap IV – Obligatiile lucratorilor 

2. Legea nr 477/2004 – privind Codul de Conduita a Personalului Contractual din autoritatile si institutiilor 

publice: 

- Cap II – Norme generale de Conduita profesionala a personalului contractual, art 7 

3. Legea 53/2003 – actualizata – Codul Muncii „Raspunderea Disciplinara” – (art 274 – art 252) 

4. Curatenia si Dezinfectia 

5. Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru ingrijitoare curatenie. 

Bibliografie concurs portari 

1. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor   

 Cap. II – Formele de paza 

 - sectiunea a 2-a  

 Paza cu gardieni publici si paza proprie 

2. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor   

 Cap. IV – Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei 

 - sectiunea 1 

 Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei 

3. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor   

 Cap. V – Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza  

 - sectiunea a3-a 

 Dotarea personalului de paza 

4. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor   

 Cap. VI – Atributiile personalului de paza  

 - sectiunea 1 

 Atributiile  personalului de paza 



5. Norme metodologice nr 11/2012 de aplicare a Legii 333/2003 

6. HG 301/2012 pentru aprobarea normelor de aplicarea Legii 333/2003. 

Bibliografie concurs pompieri 

1. Legea nr.307/2006 privind P.S.I., cu modificările ulterioare; 

2. Ordinul nr.163/28.02.2007 al Ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor; 

3. Ordinul nr.129/25.08.2016 al Ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 

4. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă modificată şi completată cu Legea nr.212/2006 – art. 31 – 

Clasificarea stingătoarelor de incendiu, funcţionarea şi modul de utilizare al acestora; 

5. Ordinul nr.146/2013 al Ministrului Afacerilor interne şi al Ministrului Sănătăţii pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare – Cap. III, secţiunile 3 şi 4: Fumatul – 

Căi de evacuare şi intervenţie – art. 30, 31,32 ,34 ,36. 

Bibliografie concurs magaziner Serviciul Administrativ 

1.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu 

gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare;  

2.ORDIN nr.2.634 din 5 noiembrie 2015 al ministrului finanţelor publice privind documentele financiar-

contabileLegea 307/2006 rectificata privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

3.ORDIN nr.2.861 din 9 octombrie 2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

4.HOTĂRÂRE nr.2.230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor 

socialiste 

5.LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 

6.Ordinul nr.163/28.02.2007 al Ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor; 

7. Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Bibliografie concurs magaziner debutant bloc alimentar 

1. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 

2. HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice 

cu modificările şi completările ulterioare 

3. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu 

gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste 

4. ORDIN nr.2.634 din 5 noiembrie 2015 al ministrului finanţelor publice privind documentele financiar-

contabile 



5. ORDIN nr.2.861 din 9 octombrie 2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

6. REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 privind igiena produselor alimentare – Igiena depozitării (capitolul 

IX – dispoziţii aplicabile produselor alimentare) 

7. REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică 

alimentelor de origine animală transpus în Legea nr.150/2004 privind siguranţa alimentelor, modificată şi 

completată cu Legea 412/2004 – Condiţii de depozitarea a produselor de origine animală 

8. HOTĂRÂRE nr.106 din 7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Bibliografie concurs economist specialist achiziţii publice 

1.LEGE nr.98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

2.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (HOTĂRÂRE nr.866 din 16 noiembrie 2016 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului- cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016) 

3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

4.O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare 

5.Legea Nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare 

6.Ordinul comun nr 1082/731/2016 al Ministerului Sanatatii si al presedintelui ANAP pentru aprobarea 

modelului de documentatie de atribuire privind achizitiile de produse biocide 

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice. 

 

Bibliografie concurs referent achiziţii publice 

1.LEGE nr.98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

2.H.G nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (HOTĂRÂRE nr.866 din 16 noiembrie 2016 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului- cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016) 



3.O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare  

4.ORDINUL ANRMAP Nr. 509 / 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie 

5.ORDINUL ANRMAP Nr. 171 / 2012 cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei de 

atribuire 

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice 

      7.Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie 

publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precum si functionarea 

Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. 

Bibliografie concurs inginer I A 

1.Manualul inginerului electronist – Masuri electronice – Edmond Nicolau, 1979 

2.Dispozitive si circuite electronice – D. Dascalu, 1982 

3.Electronica industriala de putere – Mihai Puiu Berezintu, 2007 

4.Optimizarea activitatilor de mentenanta – Victoria N. Stoica, 2010  

5.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare 

6.OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor 

7.Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare 

8.HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

Bibliografie concurs electricieni 

1.Agenda electricianului 

Autor: E.Pietrareanu 

2.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare 

3.OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor 

4.Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare 

5.HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

Bibliografie concurs fochisti 

1. PRESCRIPTII TEHNICE PT A1 - 2010 

- Clasificarea si autorizarea fochistilor; 

- Partile principale ale unui cazan; 

- Exploatarea cazanelor;  

- Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda;  

- Deservirea cazanelor de incalzire centrala; 



-  Revizia interioara, incercarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si revizia exterioara a cazanelor;  

- Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor;  

- Evidentaexploatarii cazanelor;  

- Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, functionarea 

cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului;  

2.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare 

3.OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor 

4.Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare 

5.HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

Bibliografie concurs frigotehnist 

1.Manualul frigotehnistului        

2.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare 

3.OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor 

4.Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare 

5.HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

Bibliografie concurs sudor 

1.REZISTENTA MATERIALELOR SI ORGANE MASINI 

Autori: V.Drobota, M.Atanasiu, N.Stere 

2.NORME de protectia muncii specifice industriei const.de masini 

Autor: Min.ind.const.de masini 

3.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare 

4.OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor 

5.Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare 

6.HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

Bibliografie concurs asistent medical generalist PL 

1.Ghidurile europene de resuscitare 

2.Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru 

3.Protocolul national de triaj 

3.Ordinul M.S. nr.1706/2007 privind organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, cu 

modificările și completările ulterioare,  cu modificările și completările ulterioare 



4.Ordinul 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare  

5.Ordinul M.S. nr.1.101 din 30 septembrie 2016 al privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

6.Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ; 

7.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare 

Bibliografie concurs operator/registrator medical 

1.Utilizarea Microsoft office Suite (Word, Excell) 

2.Utilizarea sistem operare Windows 

3.Legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 

circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4.Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 

5.Regulamentul intern al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (poate fi accesat pe Website-ul SUUB). 

6.Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (poate fi accesat pe 

Website-ul SUUB). 

 Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti -  Splaiul 

Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti - Serv. RUNOS – tel.: 021/318.05.22 int.195 sau 395. 

               

                    MANAGER INTERIMAR   DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

  ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA               EC. SAULEA LIANA       

 

 

                                                                                Şef interimar Serv. Resurse Umane 

                                                                                     Ref.Spec. Bratu Laura Daniela 


