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Nr. 3130/29.06.2022

ANUNT

SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS, cu sediul in str. 22 Decembrie nr. 1, Maramures organizeaza, in
conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a avizului nr.
9012/29.06.2022 emis de catre UAT Viseu de Sus, concurs pentru ocuparea pe perioada determinata (6 luni) a
urmatoarelor posturi vacante in cadrul sectiilor si compartimentelor spitalului:
ASISTENT MEDICAL PEDIATRIE
- 4 posturi de asistent medical la Sectia Pediatrie

Selectie dosare in data de

ASISTENT MEDICAL OBSTETRICA-GINECOLOGIE
- 5 posturi de asistent medical la Sectia Obstetrica
ginecologie
ASISTENT MEDICAL OBSTETRICA-GINECOLOGIE
- 2 posturi de asistent medical Sala de nasteri, Sala de
cezariene
ASISTENT MEDICAL NEONATOLOGIE
- 2 posturi de asistent medical Comp.Neonatologie

Selectie dosare in data de

ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- 2 posturi de asistent medical generalist la Sectia
Med.Interna si Compartiment Boli Cronice
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- 5 posturi de asistent medical generalist la Comp. Diabet
Zaharat
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- 2 posturi de asistent medical generalist la Comp. Primire
Urgente
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- 4 posturi de asistent medical generalist la Ambulatoriu de
specialitate Cabinet ORL si Cabinet Oftalmologie
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- 1 post de asistent medical generalist la Laboratorul de
Radiologie si Imagistica Medicala
- 3 posturi de infirmiera la Sectia Pediatrie
- 1 post de infirmiera la Sectia Medicina Interna
- 2 posturi de infirmiera la Compartiment Boli Cronice
- 1 post de ingrijitoare de curatenie la Sectia Pediatrie
- 7 posturi de ingrijitoare de curatenie la Sectia Obstetrica
Ginecologie, Sala de Nasteri, Sala Cezariene
- 2 posturi de ingrijitoare de curatenie la Compartiment
Neonatologie
- 1 post de ingrijitoare de curatenie la Sectia Medicina
Interna
- 2 posturi de ingrijitoare de curatenie la Compartiment Boli
Cronice
- 3 posturi de ingrijitoare de curatenie la Compartiment

Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Proba scrisa in data
Proba practica in data de
Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba practica in data de

18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
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Diabet
- 3 posturi de ingrijitoare de curatenie la Compartiment
Primiri Urgente
- 1 post de ingrijitoare de curatenie la Compartiment
Dermatovenerologie
- 1 post de ingrijitoare de curatenie la Bloc Lenjerie –
Spalatorie
- 1 post de registrator medical Sectia Pediatrie

Selectie dosare in data de

- 1 post de registrator medical Sectia Obstetrica Ginecologie
- 1 post de registrator medical Compartiment Diabet Zaharat
- 1 post de agent DDD

Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba interviu in data de
Proba scrisa in data de
Proba practica in data de

- 4 posturi de brancardieri la Compartiment Primiri
Urgente

Selectie dosare in data de

- 4 posturi de soferi pentru ambulanta la Serviciul TehnicAdministrativ-Transport

Selectie dosare in data de

- 1 post de liftier Serviciul Tehnic-Administrativ-Transport

Selectie dosare in data de

- 1 post de referent studii superioare la Biroul
Managementul Calitatii Serviciilor Medicale
- 1 post de referent studii superioare juridice la Biroul
Managementul Calitatii Serviciilor Medicale
- 1 post de consilier juridic studii superioare la
Serviciul Aprovizionare si Achiztii Publice
- 1 post de referent studii medii la Biroul Managementul
Calitatii
- 1 post de referent studii medii la Serviciul Aprovizionare si
Achiztii Publice

Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Proba scrisa in data de
Proba practica in data de
Proba scrisa in data de
Proba Interviu in data de

Selectie dosare in data de

Proba scrisa in data de
Proba interviu in data de

18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00
18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00

18.07.2022 ora 15.00
25.07.2022 ora 10.00
01.08.2022 ora 09.00

Condiţii generale de participare la concurs:
-

Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spaţiului
Ecomonic European si domiciliul in Romania;
Cunoaşte limba romana, scris si vorbit;
Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
Are capacitate deplina de exerciţiu;
Are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii si, dupa caz , de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos
la concurs;
Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infracţiunii contra umanitatii, contra statului ori contra
autoritatii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.
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Condiţii specifice de participare la concurs:
PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
-

Diploma şcoala postliceala sanitara sau studii superioare asistent medical licentiat sau diploma de studii
postliceale prin echivalare conform HG 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare sau
diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate sau diploma de licenta in specialitate

-

Certificat de membru OAMGMAMR cu avizul pe anul in curs sau adeverinta pentru participarea la concurs
eliberate de OAMGMAMR
-vechime in specialitate minim 3 luni (CIM sau contract de voluntariat)
PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL OBSTETRICA-GINECOLOGIE

-

Diploma şcoala postliceala sanitara sau studii superioare asistent medical licentiat sau diploma de studii
postliceale prin echivalare conform HG 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare sau
diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate sau diploma de licenta

-

Certificat de membru OAMGMAMR cu avizul pe anul in curs sau adeverinta pentru participarea la concurs
eliberate de OAMGMAMR
-vechime in specialitatea obstetrica-ginecologie minim 3 luni ( CIM sau contract de voluntariat)
PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL OBSTETRICA-GINECOLOGIE –SALA DE NASTERI

-

Diploma şcoala postliceala sanitara sau studii superioare asistent medical licentiat sau diploma de studii
postliceale prin echivalare conform HG 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare sau
diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate sau diploma de licenta in specialitatea
obstetrica ginecologie sau vechime in specialitatea obstetrica-ginecologie minim 5 ani (CIM)

-

Certificat de membru OAMGMAMR cu avizul pe anul in curs sau adeverinta pentru participarea la concurs
eliberate de OAMGMAMR
PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL NEONATOLOGIE

-

Diploma şcoala postliceala sanitara sau studii superioare asistent medical licentiat sau diploma de studii
postliceale prin echivalare conform HG 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare sau
diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate sau vechime in specialitatea minim 5 ani
(CIM)

-

Certificat de membru OAMGMAMR cu avizul pe anul in curs sau adeverinta pentru participarea la concurs
eliberate de OAMGMAMR
PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL PEDIATRIE

-

Diploma pentru şcoala postliceala sanitara sau studii superioare asistent medical licentiat sau diploma de studii
postliceale prin echivalare conform HG 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare sau
diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate sau diploma de licenta

-

Certificat de membru OAMGMAMR cu avizul pe anul in curs sau adeverinta pentru participarea la concurs
eliberate de OAMGMAMR
-vechime in specialitate minim 3 luni ( CIM sau contract de voluntariat)
PENTRU POSTURILE DE INFIMIERA
-Diploma de scoala generala si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR sau de furnizorii autorizati de
MMFPS cu aprobarea MS-Directia Generala Resurse Umane si certificare
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-vechime in specialitate minim 3 luni (CIM sau contract de voluntariat)
PENTRU POSTURILE DE INGRIJITOARE DE CURATENIE
-scoala generala
-vechime in specialitate minim 3 luni (CIM sau contract de voluntariat)
PENTRU POSTURILE DE REGISTRATOR MEDICAL
-Diploma de bacalaureat
-Curs operare PC
-vechime in specialitate minim 3 luni (CIM sau contract de voluntariat)
PENTRU POSTUL DE AGENT DDD
-Studii generale sau postliceale sanitare
-vechime in munca minim 3 luni ( CIM sau contract de voluntariat)
-sa posede documente care ateste absolvirea cursului de agent dezinfecfie, dezinsecfie, deratizare organizat
de furnizori autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii sau absolvent
de scoala tehnica sanitara postliceala
PENTRU POSTURILE DE BRANCARDIERI
Diploma de bacalaureat sau scoala profesionala
Sa posede documente care ateste absolvirea cursului de brancardier organizat de furnizori autorizati de
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii
-

PENTRU POSTURILE DE SOFERI DE AMBULANTA
- Diploma de bacalaureat sau certificat de calificare profesionala in domeniul mecanic auto
- Permis de conducere categoria B, C si D
- 10 ani vechime ca sofer (conducator auto) profesionist
PENTRU POSTUL DE LIFTIER
-Diploma de bacalaureat sau scoala profesionala
-curs de calificare si autorizare ISCIR

PENTRU POSTURILE DE REFERENT S SI M LA BIROUL MANAGEMENT CALITATII SERVICIILOR MEDICALE
1 POST REFERENT STUDII SUPERIOARE - JURIDIC
-Studii superioare in domeniul juridic
-Cunostinte operare PC

-diploma (certificat) absolvire curs de formare profesionala in domeniul „Managementul Calitatii in Spitale”sau
obligativitatea de a efectua in termen de 6 luni acest program (se va depune declaratie in acest sens)
- vechime in specialitate minim 5 ani
1 POST REFERENT STUDII SUPERIOARE
-Studii superioare cu diploma de licenta
-Cunostinte operare PC
-diploma (certificat) absolvire curs de formare profesionala in domeniul „Managementul Calitatii in Spitale”sau
obligativitatea de a efectua in termen de 6 luni acest program (se va depune declaratie in acest sens)
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- vechime in specialitate minim 3 luni
REFERENT STUDII MEDII
-Diploma de bacalaureat
-Cunostinte operare PC
-diploma (certificat) absolvire curs de formare profesionala in domeniul „Managementul Calitatii in Spitale”sau
obligativitatea de a efectua in termen de 6 luni acest program (se va depune declaratie in acest sens)
- vechime in specialitate minim 6 luni
PENTRU POSTUL DE CONSILIER JURIDIC LA SERVICIUL APROVIZIONARE SI ACHIZITII
- Studii superioare in domeniul juridic
- Cunostinte operare PC
- vechime in specialitate minim 5 ani
REFERENT STUDII MEDII
-Diploma de bacalaureat
-Cunostinte operare PC
- vechime in specialitate minim 6 luni
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele
documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unitatii in care se va specifica in mod expres postul
pentru care doreste sa candideze - vezi in anexa model cerere
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea
studiilor, în copie; extras REVISAL
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil
cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta de plata 50 lei.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, daca este
declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
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Calendareul desfasurarii concursului:
01.07.2022 pana la 14.07.2022 ora 15.00
perioada de depunere a dosarelor de inscriere
Observatii: fiecare candidat va completa explicit pe cererea de inscriere la concurs postul pentru care
doreste sa candideze, optiune unica. (Ex. asistent medical sala de nastere obstetrica ginecologie)
Dosarele se vor depune la secretariatul unitatii in intervalul orar 11.00 – 15.00.
Persoana de contact referent Zemba Ildico telefon: 0262352400
18.07.2022 ora 15.00
afisare rezultate selectie dosare
19.07.2022 ora 15.00
termen limita depunere contestatii la selectia dosarelor
20.07.2022 ora 15.00
afisare rezultate finale selectie dosare
25.07.2022 ora 10.00
proba scrisa
Observatii: Se va desfasura in cadrul Liceului teoretic Bogdan Voda Viseu de Sus, pe comisii si specialitati
in functie de optiunile candidatilor exprimate in cererea de inscriere, pe parcursul a maxim 2 ore.
Subiectele vor fi tip grila sau/si redactional.
26.07.2022 ora 15.00
afisare rezultate proba scrisa
27.07.2022 ora 15.00
termen limita depunere contestatii proba scrisa
28.07.2022 ora 15.00
afisare rezultate finale proba scrisa
01.08.2022 ora 09.00
proba practica sau interviu dupa caz
02.08.2022 ora 09.00
proba practica sau interviu dupa caz
Observatii: Se va desfasura la sediul Spitalului Orasenesc Viseu de Sus, pe comisii si specialitati in functie
de optiunile candidatilor exprimate in cererea de inscriere.
Proba va fi filmata. Candidatii vor depune declaratie de accept in acest sens.
03.08.2022 ora 15.00
termen limita depunere contestatii proba practica sau interviu
04.08.2022 ora 15.00
afisare rezultate finale concurs

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
TEMATICA
1. Ordinul MS. nr. 961/2016 : Definiţia infecţiei nosocomiale, pag.1, Anexa IV – Precauţiuni Universale, Anexa V Metodologia de supraveghere şi control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în
domeniul sanitar – Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă, în caz de expunere accidentală la produse biologice.
•
2.Atribuţiile asistentului medical generalist.
•
3.Ordinul MSP nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în
unităţile sanitare: Capitolul I – Definiţii, Capitolul II – Curăţarea, Capitolul III – Dezinfecţia, Capitolul IV – Sterilizarea.
•
4.Nursing – tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă şi
•
5.Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă
•
 Nevoia de a respira şi de a avea o bună circulaţie; Nevoia de a bea şi a mânca;Nevoia de a elimina;
•
 Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură; Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca; Nevoia de a menţine
temperatura constantă a corpului; Nevoia de a menţine tegumentele curate şi integre; Nevoia de a comunica
•
 Puncţiile; Sondaje, spălături, clisme;
•
 Recoltarea produselor biologice şi patologice;
•
 Administrarea medicamentelor;
•
 Pregătirea preoperatorie; supravegherea postoperatorie şi îngrjiri acordate pacienţilor operaţi;
•
•

•
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•
•
•
•
•
•

6.Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreţia Titircă
 Urgenţele aparatului respirator; Urgenţele aparatului cardiovascular
 Urgenţele abdominale; Urgenţe renale şi urologice; Urgenţe în obstetrică-ginecologie; Urgenţe în pediatrie;
 Şocul; Traumatismele vaselor şi hemostaza provizorie; Îngrijirea plăgilor

7. Pregătirea bolnavului pentru explorarea funcţională a aparatului respirator,uro-genital şi a aparatului
cardiovascular
•
8. Instrumente chirurgicale şi materiale de sutură; Tratamentul plăgilor şi schimbarea pansamentului;
•
9. Clasificarea, ambalarea şi depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
•
10. Drepturile pacientului.
•
•
•

BIBLIOGRAFIA
1.Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura
Viaţa Medicală Românească.
•
2.Ghid de nursing - sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească..
•
3. Explorări funcţionale şi îngrijiri speciale acordate bolnavului, Editura Viaţa Medicală Românească.
•
4.Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreţia Titircă.
•
5. Tehnica îngrijirii bolnavului, Carol Mozeş, Editura Medicală, 2002
•
6. Îngrijirea bolnavului, Karl Heinz Kristel, Editura ALL, 1998
•
7.Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale.
•
8.Ordinul MSP nr. 1101/2016 privind organizarea supravegherii, prevenirii şi controlul infecţiilor nosocomiale.
•
9.Ordinul MSP nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în
unităţile sanitare.
•
10. Fişa postului asistentului medical generalist.
•
11. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46 /2003
aprobate prin Ordinul M.S. nr.386 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare

BIBLIOGRAFIE ASISTENTI MEDICALI SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE SALA DE NASTERI SALA
CEZARIENE SI NEONATOLOGIE
GINECOLOGIE SI OBSTETRICA-Editura Didactica si Pedagogica I.Negrut, O.Rusu
VOL I
1. ANATOMIA ORGANELOR GENITALE
2. EXAMENUL GINECOLOGIC
3. PUBERTATEA SI MENOPAUZA
4. SIMPTOMELE PRINCIPALE IN GINECOLOGIE

Pag. 23-38
Pag. 66-82
Pag. 85-90
Pag.101-106

Vol II
1. DISPENSARIZAREA GRAVIDEI
2. EXAMENUL CLINIC AL GRAVIDEI
3. DETERMINISMUL SI BIOLOGIA NESTERII NORMALE
4. NASTEREA IN DIFERITE PREZENTATII ALE FATULUI
5. SARCINA GEMELARA SI MULTIPLA
6. DELIVRENTA
7. LAUZIA FIZIOLOGICA
8. HEMORAGIILE DIN CURSUL GRAVIDITATII

Pag.18-21
Pag.142-148
Pag.162-185
Pag.199-218
Pag.223-231
Pag.232-243
Pag.245-246
Pag.280-299

SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS
Strada 22 Decembrie 1989, Nr. 1, 435700, Vișeu de Sus, Maramureș
Tel. +4 0262 352 400 ● Fax +4 0262 352 400
Cod Fiscal 3694950 ● secretariat@spitalviseu.ro ● www.spitalviseu.ro
Operator de date cu caracter personal numărul 921
_________________________________________________________________
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

HEMORAGIILE DIN CURSUL NASTERII
DISGRAVIDIILE SI INFECTIA URINARA
NASTEREA PREMATURA
SARCINA PRELUNGITA
SUFERINTA FETALA INTRAUTERINA
TRAUMATISMUL OBSTETRICAL MATERN IN CURSUL NASTERII
LAUZIA PATOLOGICA

COMPLICATII GRAVE IN OBSTETRICA

Pag.309-313
Pag.319-338
Pag.375-378
Pag.381-385
Pag.389-393
Pag.431-436
Pag.450-461
Pag.466-479

Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale.
Ordinul MSP nr. 1101/2016 privind organizarea supravegherii, prevenirii şi controlul infecţiilor nosocomiale.
Ordinul MSP nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în
unităţile sanitare.
Fişa postului asistentului medical generalist.
Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46 /2003
aprobate prin Ordinul M.S. nr.386 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare
TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT ÎN SECȚIA PEDIATRIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nou-născutul cu risc crescut;(secțiunea I,CAP.2, pag.34)
Creșterea și dezvoltarea în cursul copilăriei;(secțiunea I, cap. 4, pag. 47)
Îngrijirea copilului în timpul spitalizării și relația cu familia sa; (secțiunea I, cap. 13, pag.95)
Evaluarea stării de sănătate și a semnelor de boală la copil – semiologie pediatrică; (secțiunea II, cap. 18, pag.
147)
Icterele patologice ale nou-născutului;(secțiunea II, cap.19.4, pag. 179)
Durerea la copil și combaterea ei;( secțiunea II, cap.21, pag.209)
Malnutriția protein-calorică și malnutriția proteică; (secțiunea II, cap. 23, pag. 226)
Rahitismul carențial și tetania rahitigenă;(secțiunea II, cap.24, pag. 235)
Bolile de nas,gât și urechi;(secțiunea II, cap. 27, pag. 252)
Bolile aparatului respirator;(secțiunea II, cap.28, pag. 261)
Parametri normali ai aparatului cardiovascular la copii;(secțiunea II, cap. 29.1, pag. 287)
Miocardite;secțiunea II, cap.29.3.3, pag. 298)
Aritmii;( secțiunea II, cap. 29.3.5, pag. 300)
Pericardite;(secțiunea II, cap. 29.3.6, pag. 301)
Insuficiența cardiacă (secțiunea II, cap. 29.4, pag. 302)
Insuficiența circulatorie periferică (colapsul vascular, șocul);(secțiunea II, cap. 29.5, pag. 306)
Stomatitele (secțiunea II, cap.30.1, pag. 315-317)
Icterele la copil; (secțiunea II, cap. 31.1, pag.345)
Urgențele chirurgicale la copil; (secțiunea II, cap. 32, pag. 354)
Infecțiile tracturului urinar; (secțiunea II, cap. 33.1, pag. 363)
Sindromul nefrotic; (secțiunea II, cap. 33.4, pag. 371)
Insuficiența renală acută; (secțiunea II, cap. 33.6, pag. 373)
Enurezis; (secțiunea II, cap. 33.8, pag. 375)
Convulsiile și epilepsia;(secțiunea II, cap. 34, pag. 378)
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25. Comele la copii (semne clinice caracteristice, investigații paraclinice, tratamentul comelor; (secțiunea II, cap.
35.3, pag. 400-403)
26. Boala Langdon-Down; (secțiunea II, cap. 36.3, pag. 412)
27. Anemia carențială feriprivă; (secțiunea II, cap. 37.2.2, pag. 422)
28. Anemiile hemolitice;(secțiunea II, cap. 37.2.3, pag. 424)
29. Boli și sindroame hemoragice;( secțiunea II, cap. 37.4, pag. 434)
30. Obezitatea la copil;(secțiunea II, cap. 40, pag. 471)
31. Diabetul zaharat infantil și juvenil;(secțiunea II, cap. 41, pag. 476)
32. Artrita reumatoidă juvenilă;(secțiunea II, cap. 42.2, pag. 494)
33. Infecții cutanate virotice;( secțiunea II, cap. 44.2.2, pag. 508)
34. Dermatoze alergice (alergodermii);( secțiunea II, cap. 44.4, pag. 511)
35. Tuberculoza la copil - simptomatologie;( secțiunea II, cap. 46.4, pag. 525)
36. Epistaxisul;( secțiunea II, cap. 48.1, pag. 543)
37. Corpi străini aspirați în căile respiratorii superioare;( secțiunea II,cap. 48.3, pag. 549)
38. Corpii străini înghițiți;( secțiunea II,cap. 48.4, pag. 550)
39. Edemul pulmonar acut;( secțiunea II, cap. 48.10, pag. 564)
40. Edemul cerebral acut;( secțiunea II, cap. 48.11, pag. 565)
41. Tehnici de reanimare cardio-respiratorie în pediatrie; ( secțiunea II, cap. 54, pag. 598)
42. Suport vital de bază pediatric;(Ghid European de resuscitare, secțiunea 6, pag. 495)
Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale.
Ordinul MSP nr. 1101/2016 privind organizarea supravegherii, prevenirii şi controlul infecţiilor nosocomiale.
Ordinul MSP nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în
unităţile sanitare.
Fişa postului asistentului medical generalist.
Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46 /2003
aprobate prin Ordinul M.S. nr.386 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare
BIBLIOGRAFIE:

-

PUERICULTURĂ ȘI PEDIATRIE: - ÎNDREPTAR PENTRU ASISTENȚI MEDICALI (PROF. DR. CRIN MARCEAN, DR.
VLADIMIR MANTA MIHĂILESCU)

-

GHID EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015: SECȚIUNEA 6 SUPORT VITAL DE BAZĂ PEDIATRIC (EUROPEAN
RESUSCITATION COUNCIL)
BIBLIOGRAFIE INFIMIERA, INGRIJITOARE DE CURATENIE, AGENT DDD, BRANCARDIER

Pentru posturile de personal sanitar auxiliar:
1.
Ordinul M.S. nr. 1101/2016, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al
infecţiilor nozocomiale in unitatile sanitare;
2.
Ordinul M.S nr. 1761/2021- Norme, tehnici privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile
sanitare;
3.
Ordinul M.S. nr. 1226/2012,- Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activitatea medicala si Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind
deseurile rezultate din activitati medicale;
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4.

Legea nr. 132/2010 , publicat in M.O partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea selectiva a
deşeurilor in instituţiile publice.

TEMATICA :
Pentru posturile de personal sanitar auxiliar:
1. Colectarea si evacuarea rezidurilor periculoase de spital si manajere in condiţii de securitate.
2. Ordinea operaţiunilor si metodele pentru curăţenie.
3. Substanţele folosite in procesul de curăţenie.
4. Reguli privind efectuarea curăţeniei.
5. Ritmicitatea operaţiunilor de curăţenie.
6. Ustensile pentru curăţenie.
7. Dezinfectia, dezinsectia in unitatiile sanitare.
8. Metode folosite pentru dezinfectie. Metode fizice.
9. Metode chimice.
10. Clorul si compuşii lui.
11. Reguli generale ale dezinfectiei.
12. Controlul eficientei dezinfectiei.
13. Prevenirea si combaterea vectorilor.
14. Circuite functionale.
15. Noţiunea de infecţie nozocomiala.
16. Echipamentul de protecţie.

BIBLIOGRAFIE REGISTRATOR MEDICAL
Legea 95/ 2006 actualizata
Titlul VIII asigurări sociale de sanatate
Ordin 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind
dobândirea calitatii de asigurat.
ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea
statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.
(Modul de completare a formularului FOAIA DE OBSERVAŢIE CLINICA GENERALA si FISA SPITALIZARE DE
ZI)
Ordinul 1782/2006 cu modificarile si completatarile ulterioare- înregistrarea si raportarea pacienţilor care
primesc servicii in regim de spitalizare de zi si continua
Ordin 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitarilor si compartimentelor de primire a
urgentelor.
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BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SOFER AUTOSANITARĂ
1. Ordonanta de Urgenta nr.195/2002 – Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03
august 2006, privind circulaţia pe drumurile publice – Textul actualizat în baza actelor normative Modificatoare,
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 ianuarie 2011 (Noul Cod
Rutier);
2. Întrebări şi teste pentru obţinerea permisului de conducător auto categoria C şi D – Editura Naţional 2010;
3. Chestionar Auto – Editura ERC Press 2010, Prof.Dan Stanciulescu;
4. Chestionar pentru obtinerea permisului de conducere auto, Editura National 2007;
5. Chestionar pentru obtinerea permisului de conducere auto, categoria C si D, Editura National 2010;
6. Chestionare pentru verificarea cunostintelor de legislatie rutiera, categoria C si D - Ilioara SA, Editura Shik
2007;
7. Reglementari Nationale in domeniul Transporturilor Rutiere – IFPTR 2006;
8. Manualul soferului – IFPTR 2005

TEMATICA SI BIBLOGRAFIE
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR-LIFTIER
TEMATICA
1. Obligatiile liftierului inainte,pe timpul serviciului si <lupa terminarea serviciului.
2. Verificari si incercari functionale la ascensoarele electrice si ascensoarele hidraulice
3. Supravegherea ascensoarelor
4. Verificarea ascensoarelor
5. Intretinerea si revizia ascensoarelor
6. Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic
7. Avarii si accidente
8. Obligatiile privind apararea impotriva incendiilor
8. Obligatiile lucratorilor,accidente de munca;infractiuni.
BIBLOGRAFIE
I. Prescriptii tehnice PT-R2-201 O ascensoare electrice si hidraulice de persoane si marfuri cu comanda
interioara.
2. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
3. Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor.
BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE REFERENT DE SPECIALITATE IN
CADRUL SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SI ACHIZITII
Bibliografie:
1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. – Titlul VII Spitalele;
2. Legea nr.46/2003 drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările și completările
ulterioare;
4. ORDIN M.S. nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de
evaluare şi acreditare a spitalelor;
5. ORDIN ANMCS nr. 298 din 26 august 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de
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implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
6. ORDIN M.S. si ANMCS nr. 1.312/250/2020privind organizarea și funcționarea structurii de management al
calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de
implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
Bibliografie specifica achizitii publice
Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare – privind achizitiile publice
HG 375/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

BIBLIOGRAFIE CONSILIER JURIDIC
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii modificata si actualizata
Titlul XVI
Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii
medicale, sanitare si farmaceutice
Titlul XVII
Asigurarile sociale de sanatate
Legea 46/2003 modificata si actualizata privind drepturile pacientului
OMS 975/2012 privind organizarea structurii de management a calitatii serviciilor medicale in cadrul
unitatilor sanitare cu paturi din reteaua MS si a autoritatilor administratiei publice locale
Legea 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate cu modificarile si completarile
ulterioare
Legea 554/2004 a contenciosului administrativ- Cap II Procedura de solutionare a cererilor in
contencios
administrativ
Legea 53/2003 Codul muncii actualizat
Modificarea contractului individual de munca
Suspendarea contractului individual de munca
Raspunderea disciplinara a salariatilor
Regulamentul nr 679 a parlamentului European- privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter
personal
Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
Bibliografie specifica achizitii publice
Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare – privind achizitiile publice
HG 375/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

MANAGER

SERVICIU RUNOS

Jr. Vlad Cristian

jr. Nasui Ioan

