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    Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman anunţă organizarea examenului 
de promovare în gradul profesional imediat superior  pentru personalul contractual, 
nivel de executie, la sfarsitul perioadei de debut stabilite in conditiile legii, dupa cum 
urmeaza: 

 
- Infirmier debutant la Serviciul de ingrijire la domiciliu pentru persoane 

vartsnice. 
 

   Examenul se organizeaza in conformitate cu prevederile 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, si ale Proceduri  operationale  « Promovarea personalului 
contractual » si  consta in sustinerea unei probe scrise pe un subiect ales dintre cele 
stabilite de către comisia de examinare. 

  

Bibliografia pentru examen promovare : 

 -  Hotararea  nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale – Anexa 3 ; 
 -Parte a II-a, Titlul III- Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, de 
la art. 538 la art. 562 din  Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ. 
-Ordin nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea 
eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, 
procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, 
precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul 
eficienţei acestuia 

 
  Examenul de promovare va avea loc  în data de 05.04.2022, ora 10:00,  la sediul 
D.A.S. Roman,  str. Alexandru cel Bun,  nr. 3.  
       Continutul dosarului : 

- copia actului de identitate; 



- adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane in vederea atestării 
vechimii de 6 luni  in specialitate; 

- cererea de inscriere la examen in vederea promovarii. 
 
   Dosarele de inscriere la examen se depun la sediu D.A.S Roman, Biroul resurse 
umane, salarizare, juridic, str. Alexandru cel Bun, nr.3.  
    Date de contact: Biroul  resurse umane, salarizare, juridic, str. Alexandru cel Bun, 
nr.3,  telefon: 0233/744771. 
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