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ANUNȚ
ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE

În conformitate cu prevederile HG 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și
prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5138 din 15.12.2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului
contractual, în baza referatului de evaluare întocmit de șeful ierarhic, aprobat de directorul general
administrativ, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” organizează examen de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare după cum urmează:
1. Din funcția de laborant studii medii, treaptă profesională I în funcția de laborant
studii superioare, grad profesional II, în cadrul Disciplinei Biologie Celulară și Moleculară
Bibliografie:
1. Lucreția Titircă, Maria Zamfir, Gherghina Gal, Măriuca Ivan, Monica Seuchea, Mariana
Ardeleanu, Elena Dorobanțu, Maria Pesek, Georgeta Baltă, Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de
asistenții medicali – Ghid de nursing, Vol. 2, Ed. Viața Medicală Românească, București, 2008;
Partea a II-a: Tehnici, Puncțiile – generalități și Recoltarea produselor biologice și patologice, p. 4191.
2. Victor T. Mărculeţiu, Ligia Stoica, Irina Constantinescu, Aplicaţii de calcul în chimia generală şi
anorganică, Ed. a II-a, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981, Capitolul 4 Soluţiile, p. 191-213.
3. Dumitru Buiuc, Marian Neguţ, Tratat de Microbiologie Clinică, ed. a III-a, Ed. Medicală,
Bucureşti, 2009; Partea I, Capitolul 3, p. 62-79.
4. Ordinul nr. 2861 din 09 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
efectuarea publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009.
5. Norma tehnică din 06 martie 2003 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 194bis din 26 martie
2003 privind efectuarea sterilizării şi păstrarea sterilităţii dispozitivelor materialelor sanitare.
6. Ordinul nr. 261 din 06 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, emis de Ministerul sănătăţii şi publicat în Monitorul
Oficial nr. 128 din 21 februarie 2007.
Tematica:
1. Preparea soluţiilor procentuale şi molare.
2. Recoltarea probelor biologice.
3. Sterilizarea, dezinfecţia intrumentarului şi a materialelor din laborator.
2. Din funcția de laborant studii superioare de scurtă durată, grad profesional I în
funcția de laborant studii superioare, grad profesional II, în cadrul Disciplinei Odontologie,
Endodonție, Patologie Orală

Bibliografie: Îndreptar practic pentru asistente de profilaxie stomatologică – Angela Pop și
colab. ED. Med. Univ. Iuliu HAțieganu Cluj Napoca 2002
Summitt J.;Robbins W.; Schwartz R.: Fundamentals of operative Dentistry; Ed. Quintessence
2013
Tematica: Infecția în cabinetul stomatologic; Dezinfecția și sterilizarea; Mijloace de protecție
pentru echipa medicală; Obiective terapeutice ale detartrajului; Principiile generale privin detartrajul
și realizarea acestei manopere; Instrumentarul pentru detartraj; Detartrajul cu ultrasunete; Periajul
profesional și mijloace adjuvante de menținere a igienei orale; Accidente și complicații ale terapiei
odontale ți endodontice; Accidente și complicații ale albirii dentare; Compoziția și toxicitatea
cimenturilor Glassionomere.
3. Din funcția de administrator finaciar studii superioare, grad profesional II în funcția
de administrator financiar studii superioare, grad profesional I, în cadrul Librăriei
Bibliografie: 1. Legea 1/ 2011-Legea Educației Naționale, forma actualizată; Titlul III.
Învăţământul superior.
2. Carta universității. Principiile Cartei
Examenul de promovare constă în probă scrisă (conform bibliografiei) și va avea loc în data
de 22.06.2022 ora 10:00, la sediul universității, str. Victor Babeș, nr. 8.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul universității, str. Victor Babeș, nr.
8, etaj 2, la avizier și pe pagina de internet www.umfcluj.ro la secțiunea universitate-informații de
interes public- concursuri publice – în desfășurare, în termen de două zile lucrătoare de la data
susținerii acestuia.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi
lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Ca urmare a examenului de promovare, încadrarea în noua funcție se face cu prima zi a lunii
următoare celei în care a avut loc promovarea iar fișa de post se modifică și se completează cu noi
atribuții.

