
             SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 
 

                             B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1 

                             Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02 

       
 

ANUNT 

POSTURI SCOASE LA CONCURS 

 
Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti organizeaza concurs in data de 

28.10.2019 proba scrisa si 29.10.2019 proba practica, pentru ocuparea unor posturi 

vacante: 

 Olanesti – 1 post asistent medical generalist (vechime min 2 ani) 

 Olanesti  – 1 post infirmiera (vechime min 1 an) 

 Neonatologie – 1 post registrator medical (fara vechime) 

 Geriatrie – 1 post infirmiera (fara vechime) 

 Geriatrie – 1 post instalator (vechime min 1 an) 

 

 

 

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

18.10.2019  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 vacant 

ASISTENT MEDICAL 

Recuperare Olanesti 

 Urgente medico-chirurgicale -  L. Titirca; 

 Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de 

lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de 

curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor, 

in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice 

in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a 

derularii si eficientei procesului de sterilizare 

 Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a 

datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati 

medicale  

 Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 

si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

 Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului; 

 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; 

 Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical; 

 

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Dosar plic 

- Cerere 

- Curiculum vitae 

- Cazier 

- Adeverinta de la medicul de familie  

- Buletin – original si copie 

-Diploma bacalaureat – original si copie 

-Diploma postliceala/facultate – original si copie 

- Certificatul OAMMR cu viza in termen – original si copie 

- Asigurare malpraxis in termen – original si copie 

- Carnet de munca si/sau adeverinta vechime – original si copie 

- Taxa 50 de lei 

Examenul va fi sustinut in data de  28.10.2019 la ora    9.30  proba scrisa si 

29.10.2019 la ora    9.30  proba practica. 

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

18.10.2019 la Nucleu Resurse Umane Olanesti. 

 

 

 

 



 
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post vacant de  

INFIRMIERA 

RECUPERARE OLANESTI 

 

 Tematica: 

 Notiuni privind infectiile intraspitalicesti; 

 Aplicarea precautiunilor universale; 

 Efectuarea curateniei si dezinfectiei in spital; 

 Solutii dezinfectante; 

 Circuitele obligatorii in spital; 

 Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, precum si a 

deseurilor care se colecteaza selectiv; 

 Schimbarea lenjeriei de pat si toaleta pacientului; 

 Utilizarea echipamentului de protectie; 

 

 

 Bibliografia: 

 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 

 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 

- Cazier 

- Buletin (original si copie) 

- Diplome de studii (orginal si copie), diploma infirmiera (orginal si copie) 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Carnet de munca/adeverinta vechime (orginal si copie) 

- Dosar plic 

- Taxa 50 lei 

 

Examenul va fi sustinut in data de  28.10.2019 la ora    9.30  proba scrisa si 

29.10.2019 la ora    9.30  proba practica. 

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

18.10.2019 la Nucleu Resurse Umane Olanesti. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post vacant de  

Registrator Medical  

Neonatologie 

 

 Tematica: 

 - Bazele informaticii:   

 Arhitectura generala a unui calculator compatibil IBM. 

 Sistemul de operare Windows: (- autentificare ca utilizator,  - suprafata de lucru 

Windows,  

  - gestionarea ferestrelor si comenzile meniului de control, - familia de butoane ) 

 Windows Explorer: (- lansare in executie, - meniurile programelor Windows 

Explorer si My Computer, - copiere, transferare, stergere fisiere) 

 Microsoft Word: (- lansarea si inchiderea aplicatiei Word - ecranul Word, - bara 

de meniuri, - bara cu butoane standard, cu butoane de formatare, - creearea unui document 

nou, - deschiderea unui document existent, - salvarea si imprimarea unui document, - 

introducerea textului, - modificarea textului,  ) 

 Microsoft Excel: ( - creearea de tabele, - creearea si utilizarea formulelor de 

calcul, - transferul de informatie intre aplicatiile Excel si Word ) 

 Adobe Acrobat Reader: (- deschiderea unui document de tip PDF, - cautare in 

documente de tip PDF ) 

 Retele de calculatoare: - definitie 

 Virusi de calculatoare:  -definitie, -precautii generale privind protectia antivirus  

 

- Persoanele asigurate-dovada calitatii de asigurat;  

- Cardul European si Cardul National de Asigurari de sanatate;  

 

Bibliografia:   
 Casa de editura Euroaptitudini – Manuale acreditate ECDL; 

   Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (cap. II – Asiguraţii, secţiunea 1 

– persoanele asigurate, Titlul IX – cardul european şi cardul naţional de asigurări de 

sănătate) 

 

                Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Cerere 

- Buletin 

- Cazier 

- Curiculum vitae 

- Diplome de studii (original si copie) 

                - Adeverinta de la medicul de familie 

                - Carnet de munca/ adeverinta (dovada de vechime in munca) (original si copie) 

     - Dosar plic 

                - Taxa 50 de lei 

 

Examenul va fi sustinut in data de  28.10.2019 la ora  9.30 proba scrisa si 29.10.2019 la ora  

9.30 proba practica. 

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de   18.10.2019 

la Serviciul RUNOS. 

 

 

 

 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post vacant de  

INFIRMIERA 

GERIATRIE 

 

 Tematica: 

 Notiuni privind infectiile intraspitalicesti; 

 Aplicarea precautiunilor universale; 

 Efectuarea curateniei si dezinfectiei in spital; 

 Solutii dezinfectante; 

 Circuitele obligatorii in spital; 

 Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, precum si a 

deseurilor care se colecteaza selectiv; 

 Schimbarea lenjeriei de pat si toaleta pacientului; 

 Utilizarea echipamentului de protectie; 

 

 

 Bibliografia: 

 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 

 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 

- Cazier 

- Buletin (original si copie) 

- Diplome de studii (orginal si copie), diploma infirmiera (orginal si copie) 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Carnet de munca/adeverinta vechime (orginal si copie) 

- Dosar plic 

- Taxa 50 lei 

 

Examenul va fi sustinut in data de  28.10.2019 la ora    9.30  proba scrisa si 

29.10.2019 la ora    9.30  proba practica. 

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

18.10.2019 la Serviciul RUNOS. 

 

 

 

 

 

 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post vacant de  

INSTALATOR 

GERIATRIE 

 

  

Tematica probei de concurs pentru postul de instalator : 

1.Instalatii de alimentare cu apa. 

2. Instalatii interioare pentru distributi apei reci. 

3. Instalatii de distribuire a apei calde de consum. 

4. Montarea instalatiilor interioare de apa de consum menajer. 

5. Montarea obiectelor sanitare , a accesoriilor si a utilajelor folosite in instalatiile 

sanitare. 

6. Retele exterioare de canalizare. 

7. Statii de hidrofor .Exploatare si intretinere. 

8. Aparate de masurare a obiectelor. 

9. Instalatii termice. 

Bibliografie pentru postul de instalator : 

1.Instalatii tehnico-sanitare si de gaze - Stefan Vintilă, EdituraDidactica, 1987. 

2. Instalatii de incalzire sanitare si gaz(Exploatare si intretinere)- Mihai Ilina, Constantin Luță 

Editura Tehnica Bucuresti 1974. 

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

4. Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a prevederilor 

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

5. Ordinul M.D.R.A.P. nr. 845/2015 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru 

proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare 

normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002)", indicativ I 13-2015. 

6.Ordinul M.D.R.A.P. nr. 818/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 

proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare 

normativele I9-1994 şi I9/1-1996)", indicativ I9-2015. 

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Cerere  
-Curiculum vitae 

- Cazier 

- Buletin (original si copie) 

- Diplome de studii (orginal si copie), certificat de calificare (orginal si copie) 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Carnet de munca/adeverinta vechime (orginal si copie) 

- Dosar plic 

- Taxa 50 lei 

 

Examenul va fi sustinut in data de  28.10.2019 la ora    9.30  proba scrisa si 

29.10.2019 la ora    9.30  proba practica. 

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

18.10.2019 la Serviciul RUNOS. 

 


