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ANUNT 
POSTURI SCOASE LA CONCURS 

 
 

Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti scoate la concurs in data de 

11.12.2018 proba scrisa si 12.12.2018 proba practica,pentru ocuparea unor posturi 

temporar vacante: 

 Medicină interna – 2 posturi infirmiera (fără vechime) 

 Bl Op. Obstetrica (cezariene) – 1 post asistent medical (fara vechime) 

 Sala nasteri  – 1 post moasa (vechime min. 5 ani) 

 Ortopedie  – 1 post asistent medical (vechime min. 2 ani) 

 Ortopedie  – 1 post infirmiera (fara vechime) 

 Chirurgie  – 1 post brancardier (fara vechime) 

 Comp. Curatenie – 3 posturi ingrijitoare (fara vechime) 

 

 

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de  

03.12.2018 la Serviciul RUNOS. 

Relatii suplimentare se pot obtine: 

 la sediul unitatii din B-dul Marasti nr.17, sector 1,Bucuresti 

 la tel. 021.316.16.00 int.288 – Serviciul R.U.N.O.S. 

 pe site-ul unitatii: www.spitalul-elias.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 
pentru post temporar vacant de  

INFIRMIERA 
MEDICINA INTERNA, ORTOPEDIE 

 
 Tematica: 

1. Notiuni privind infectiile intraspitalicesti; 
2. Aplicarea precautiunilor universale; 
3. Efectuarea curateniei si dezinfectiei in spital; 
4. Solutii dezinfectante; 
5. Circuitele obligatorii in spital; 
6. Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, precum si a 

deseurilor care se colecteaza selectiv; 
7. Schimbarea lenjeriei de pat si toaleta pacientului; 
8. Utilizarea echipamentului de protectie; 
9. Metode de mobilizare a pacientilor. 
 

 Bibliografia: 
1. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele 
de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru 
dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor 
chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării 
şi eficienţei procesului de sterilizare 

2. Ordinul nr.1226/2012  aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 
rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale. 
 

 
Dosar si conditii de inscriere la concurs: 
- Cerere 
-Curiculum vitae 
- Diplome de studii 
- Adeverinta de la medicul de familie 
- Carnet de munca/adeverinta (dovada vechime in munca) 
- Cazier 
- Buletin 
- Taxa 50 lei 
 
Examenul va fi sustinut in data de  18.12.2018 la ora    9.30  proba scrisa si 
19.12.2018 la ora    9.30  proba practica. 
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de  
10.12.2018 la Serviciul RUNOS. 
 

 

 

 

 

 

 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 
pentru concursul de ocupare post temporar vacant 

de MOASA S, ASISTENT MEDICAL  
SALA NASTERI, BLOC OPERATOR GINECOLOGIE 

 

TEMATICA: 

1) Diagnisticul sarcinii 
2) Dispensarizarea antenatala a gravidelor sanatoase 
3) Patologia sarcinii de trimetrul I: avortul 
4) Sarcina extrauterina 
5) Depistarea antenatala a anomaliilor cromozomiale 
6) Travaliul normal si patologic 
7) Mecanismul nasterii normale 
8) Asistenta nasterii normale 
9) Hemoragiile din trimestrul III de sarcina 
10) Hemoragiile peri si post-partum 
11) Prezentatia pelvina 
12) Prezentatiile craniene deflectate 
13)  Tulburarile menstruatiei: amenoreea. Metroragiile disfunctionale 
14) Hipertensiunea arteriala in sarcina 
15) Infectiile materne si sarcina 
16) Diabetul gestational 
17) Nasterea prin operatie cezariana 
18) Nasterea pe cale vaginala pe uter cicatriceal 
19) Nasterea prematura 
20) Retardul de crestere intrauterina 
21) Metode de evaluare a starii fetale intrauterine 
22) Suferinta fetala. Meconiul in lichidul amniotic 
23) Ruptura uterina 
24) Socul in obstetrica 
25) Lauzia normala si patologica 
26) Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru 
testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare 
a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 
evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 

27) Ordinul MS nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 
sterilizarea in unitatile sanitare – Capitolul I Definitii, Capitolul II – Curatarea, Capitolul III 
– Dezinfectia, Capitolul IV – Sterilizarea. 

28) Nursing – tehnici de evaluare si ingrijire acordate de asistentii medicali: - nevoia de a respira 
si a avea o buna circulatie; -nevoia de a bea si a manca; - nevoia de a elimina; - nevoia de a 
mentine temperatura corpului in limite normale; - punctia venoasa; - recoltarea sangelui; - 
sondajul vezical; - administrarea medicamentelor. 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
1.  F. Gary Cunningham, Kenneth Leveno, Steven Bloom, Catherine Spong, Jodi Dashe, Barbara 
Hoffman, Brian Casey, Jeanne Sheffield, Radu Vlădăreanu: Williams Obstetrica, Editura Hipocrate, 
Bucuresti, 2017. 
2. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 916/2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţle sanitare;  
3. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 261/2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare (cap. I – IV);  

https://www.euro-libris.ro/autor/f-gary-cunningham--i21837
https://www.euro-libris.ro/autor/kenneth-leveno--i138
https://www.euro-libris.ro/autor/steven-bloom--i139
https://www.euro-libris.ro/autor/catherine-spong--i142
https://www.euro-libris.ro/autor/jodi-dashe--i19340
https://www.euro-libris.ro/autor/barbara-hoffman--i11278
https://www.euro-libris.ro/autor/barbara-hoffman--i11278
https://www.euro-libris.ro/autor/barbara-hoffman--i11278
https://www.euro-libris.ro/autor/brian-casey--i26849
https://www.euro-libris.ro/autor/jeanne-sheffield--i26850
https://www.euro-libris.ro/autor/radu-vladareanu--i25878


4. Nursing – Tehnici de evaluare si ingrijire acordate de asistentii medicali – Gid de nursing, sub 
redactia Lucretia Titirca – Viata Medicala Romaneasca 
5. Ghid de nursing – cu tehnici de evaluare si ingrijire corespunzatoare nevoilor fundamentale, sub 
redactia Lucretia Titirca – Viata Medicala Romaneasca 
6. Ordinul MSP nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 
rezultate din activitatile medicale. 
 
 
Dosar si conditii de inscriere la concurs: 
- Cerere  
- Buletin 
- Curiculum vitae 
- Cazier 
- Diplome de studii 
- Certificatul OAMMR cu viza in termen 
- Asigurare malpraxis in termen 
- adeverinta de la medicul de familie 
- carnet de munca, adeverinta (dovada vechime in munca si in specialitate) 
- Taxa 50 lei 
Examenul va fi sustinut in data de  11.12.2018 la ora    9.30 proba scrisa si 12.12.2018 la ora    9.30 
proba practica. 
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de  03.12.2018 la 
Serviciul RUNOS. 
 

 
 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 
pentru post temporar vacant de  

ASISTENT MEDICAL GENERALIST  
ORTOPEDIE  

 
 
 Tematica: 

1. Urgente medico-chirurgicale -  L. Titirca; 
a. Urgentele aparatului respirator; Urgentele aparatului cardiovascular; 
b. Urgentele abdominale; Urgentele renale si neurologice; Urgente in obstetrica-

ginecologie;  
c. Socul; Traumatismele vaselor si hemostaza provizorie; Ingrijirea plagilor; 

2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 
interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 
procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, 
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să 
fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;  
3. Pregatirea bolnavului pentru explorarea functionala a aparatului respirator si a 
aparatului cardiovascular. 

4. Instrumente chirurgicale si materiale de sutura; Tratamentul plagilor si schimbarea 
pansamentului. 
5. Clasificarea, ambalarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din 
activitatile medicale. 
6. Drepturile pacientului. 



 
 Bibliografia: 

7. Chirurgie – Manual pentru cadre medii si scoli sanitare postliceale – S. 
Daschievici si M. Mihailescu, Editura Medicala, Bucuresti 2010; 

8. Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali – L. 
Titirca, Editura 2003; 

9. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru 
şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 
dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de 
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de 
suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi 
eficienţei procesului de sterilizare;   

10. OUG nr.144/28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si 
organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, 
Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania; 

11. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical; 
12. Legea drepturilor pacientului nr.46/2003; 
13. Ghidurile de resuscitare cardiopulmonara din 2010. 

 
 
 
Dosar si conditii de inscriere la concurs: 
- Cerere 
- Curiculum vitae 
- Diplome de studii 
- Certificatul OAMMR cu viza in termen 
- Asigurare malpraxis in termen 
- Adeverinta de la medicul de familie 
- Carnet de munca/adeverinta (dovada de vechime in muncasi specialitate) 
-Cazier. 
- Buletin 
- Taxa 50 de lei 
 
Examenul va fi sustinut in data de  11.12.2018 la ora  9.30 proba scrisa si 12.12.2018 la ora 9.30 
probapractica. 
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de  03.12.2018 la 
Serviciul RUNOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 
pentru post temporar vacant de  

BRANCARDIER 
CHIRURGIE 

 

TEMATICA: 

• Atributiile brancardierului ; 
• Precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora:  utilizarea echipamentului de 
protectie adecvat, spalarea mainilor, prevenirea accidentelor si altor tipuri de expunere profesionala; 
• Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă, în caz de expunere accidentală la 
produsebiologice; 
• Dezbracarea si imbracarea bolnavului imobilizat la pat; 
• Mobilizarea bolnavilor; 
• Efectuarea transportului bolnavului in spital ; 
• Clasificarea, ambalarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale. 
 
BIBLIOGRAFIA: 

• Ordinul MS nr. 1226/2012 privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor, cu 
completarile si modificarile ulterioare ; 

• Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru 
testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare 
a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 
evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare; 

• Material pentru instruirea intregului personal de ingrijire privind mobilizare bolnavilor 
 
Dosar si conditii de inscriere la concurs: 
- Cerere 
- Buletin 
- Curiculum vitae 
- Diploma de studii 
- Adeverinta de la medicul de familie 
- Carnet de munca, adeverinta (dovada vechime in munca) 
- Cazier 
- Taxa 50 de lei 
 
Examenul va fi sustinut in data de  11.12.2018 la ora  9.30 proba scrisa si 12.12.2018 la ora  9.30 
proba practica. 
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de   03.12.2018 la 
Serviciul RUNOS. 
 

 

 

 

 

 

 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 
pentru post temporar vacant de  

INGRIJITOARE 
COMPARTIMENT CURATENIE 

 
 Tematica: 

1. Notiuni privind infectiile intraspitalicesti; 
2. Aplicarea precautiunilor universale; 
3. Efectuarea curateniei si dezinfectiei in spital; 
4. Solutii dezinfectante; 
5. Circuitele obligatorii in spital; 
6. Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, precum si a 

deseurilor care se colecteaza selectiv; 
7. Utilizarea echipamentului de protectie; 

 
 

 Bibliografia: 
8. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia 

şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare 
pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 
procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, 
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să 
fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;  

9. Ordinul nr.1226/2012  aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 
rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale. 

 
Dosar si conditii de inscriere la concurs: 
- Cerere 
-Curiculum vitae 
- Diploma de studii 
- Adeverinta de la medicul de familie 
- Carnet de munca/adeverinta (dovada vechime in munca) 
- Cazier 
- Buletin 
- Taxa 50 lei 
 
Examenul va fi sustinut in data de  11.12.2018 la ora  9.30 proba scrisa si 12.12.2018 la ora 9.30 
probapractica. 
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de  03.12.2018 la 
Serviciul RUNOS. 
 
 


