SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
INFIRMIERA DEBUTANTA
SECTIA CLINICA PNEUMOLOGIE

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;

Bibliografia:
1. Ordinul nr. 1761/2021 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. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare
a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
3. 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
- Adeverinta de la medicul de familie
- Diplome de studii - original si copie
- Diploma infirmiera - original si copie
- Carnet de munca/adeverinta vechime (dovada de vechime in munca – daca este cazul) - original si
copie
- Dosar plic
- Taxa 50 lei
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la ora 9.30
proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022 la Serviciul
RUNOS.
SEF SECTIE
Conf. Dr. Dragos Bumbacea

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
BRANCARDIER
SECTIA CLINICA PNEUMOLOGIE
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. 1761/2021 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
-Curiculum vitae
- Cazier
- Buletin (original si copie)
- Diplome de studii (orginal si copie)
- Adeverinta de la medicul de familie
- Carnet de munca/adeverinta vechime in munca (orginal si copie)
- Dosar plic
- Taxa 50 lei

Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la
ora 9.30 proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022
la Serviciul RUNOS.
SEF SECTIE
Conf. Dr. Dragos Bumbacea

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
INFIRMIERA

SECTIE CLINICA ENDOCRINOLOGIE
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;

Bibliografia:
1. Ordinul nr. 1761/2021 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. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare
a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
3. 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
- Adeverinta de la medicul de familie
- Diplome de studii - original si copie
- Diploma infirmiera - original si copie
- Carnet de munca/adeverinta vechime (dovada de vechime in munca) - original si copie
- Vechime 1 an ca infirmiera
- Dosar plic
- Taxa 50 lei
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la ora 9.30
proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022 la Serviciul
RUNOS.
SEF SECTIE
PROF.DR. SIMONA FICA

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
INFIRMIERA
SECTIE CLINICA GASTROENTEROLOGIE

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;

Bibliografia:
1. Ordinul nr. 1761/2021 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. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare
a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
3. 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
- Adeverinta de la medicul de familie
- Diplome de studii - original si copie
- Diploma infirmiera - original si copie
- Carnet de munca/adeverinta vechime (dovada de vechime in munca) - original si copie
- Vechime 1 an ca infirmiera
- Dosar plic
- Taxa 50 lei
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la ora 9.30
proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022 la Serviciul
RUNOS.
SEF SECTIE
PROF. UNIV. DR. SAFTOIU ADRIAN

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant
ASISTENT MEDICAL PL
SECTIE CLINICA GASTROENTEROLOGIE
1. Urgente medico-chirurgicale - L. Titirca;
2. Ordinul nr. 1761/2021 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
3. 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
4. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
5. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului;
6. 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;
7. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical;
8. Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti
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, vechime minim 1an in
specialitate
- Taxa 50 de lei
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la
ora 9.30 proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022
la Serviciul RUNOS.
SEF SECTIE
PROF. UNIV. DR. SAFTOIU ADRIAN

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
INFIRMIERA DEBUTANTA
UNITATE PRIMIRI URGENTE

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;

Bibliografia:
1. Ordinul nr. 1761/2021 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. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare
a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
3. 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
- Adeverinta de la medicul de familie
- Diplome de studii - original si copie
- Diploma infirmiera - original si copie
- Carnet de munca/adeverinta vechime (dovada de vechime in munca – daca este cazul) - original si
copie
- Dosar plic
- Taxa 50 lei
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la ora 9.30
proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022 la Serviciul
RUNOS.
SEF SECTIE
DR. DIANA DOBRIN

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
BRANCARDIER
Bloc Operator A

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;
• Dezbracarea si imbracarea pacientului imobilizat la pat;
• Mobilizarea pacientilor;
• Efectuarea transportului pacientilor 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. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacitatii procedurilor de
curăţenie şi dezinfecţie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru
dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, metodele de evaluare a derulării şi
eficienţei procesului de sterilizare;
• Material pentru instruirea intregului personal de ingrijire privind mobilizarea bolnavilor .
• Fisa postului pentru brancardier.

Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Cerere
- Curiculum vitae
- Cazier

- Buletin (original si copie)
- Diplome de studii (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 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la ora
9.30 proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022
la Serviciul RUNOS.

SEF CLINICA CHIRURGIE GENERALA
PROF. DR. ADRIAN MIRON

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post temporar vacant de
MUNCITOR NECALIFICAT
BLOC ALIMENTAR

Tematica:
1. Efectuarea curateniei si dezinfectiei;
2. Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate, precum si a deseurilor care se colecteaza
selectiv;
3. Utilizarea echipamentului de protectie;
Bibliografia:
1. Ordinul nr. 1761/2021 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. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
3. Legea nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, actualizata
4. N.S.S.M. 45 Norme de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport
persoane cu instalatii pe cablu

Dosar si conditii de inscriere la concurs:

- Cerere
-Curiculum vitae
- Diplome de studii (ORIGINALE + COPII)
- Adeverinta de la medicul de familie
- Carnet de munca/adeverinta (dovada vechime in munca) (ORIGINAL + COPIE)
- Cazier
- Buletin
-Dosar plic
- Taxa 50 lei
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la ora 9.30
proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022 la
Serviciul RUNOS.
SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Spitalul Universitar de Urgenta Elias
Bd. Marasti nr. 17, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.316.16.00
Fax: 021.316.16.02

COMPARTIMENT PREVENIRE SI CONTROL
INFECTII NOSOCOMIALE

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA – ASISTENT MEDICAL GENERALIST
CU STUDII SUPERIOARE - DEBUTANT

I. Igiena mediului
I.1. Igiena aerului:
- Compozitia chimica a aerului si actiunea sa asupra organismului
- Poluarea aerului si actiunea sa asupra organismului si sanatatii
- Contaminarea aerului si actiunea sa asupra organismului
- Clima si actiunea sa asupra sanatatii
I.2. Igiena apei
- Nevoile de apa ale individului si colectivitatilor
- Patologia infectioasa produsa prin apa
- Patologia neinfectioasa produsa prin apa
- Conditiile sanitare de potabilitate a apei
- Conditiile bacteriologice
- Conditiile sanitare ale aprovizionarii cu apa
- Calitatea apei
II. Igiena alimentatiei
II.1. Bazele fiziologice ale alimentatiei
- Necesarul de energie
- Necesarul de proteine
- Necesarul de lipide
- Necesarul de glucide
- Necesarul de elemente minerale
- Necesarul de vitamine
II.2. Valoarea nutritiva si igiena alimentelor
- Laptele si branzeturile
- Carnea si derivatele
- Ouale
- Legumele si fructele
- Cerealele si legumele uscate
- Grasimile alimentare
- Bauturi nealcoolice si alcoolice
III. Boli infectioase si epidemiologie

Spitalul Universitar de Urgenta Elias
Bd. Marasti nr. 17, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.316.16.00
Fax: 021.316.16.02

III.1. Generalitati despre infectie, agentul patogen, gazda, rolul
ambiantei in producerea infectiei.
- Infectia
- Agentul patogen
- Macroorganismul
- Mediul exterior
III.2. Notiuni de epidemiologie generala.
III.3 Factori epidemiologigi principali
- Izvorul epidemiogen
- Caile de transmitere
- Masa receptiva
III.4. Factorii epidemiologici secundari
- Factorul natural
- Factorul economico-social
III.5. Diagnosticul bolilor infectioase
- Datele epidemiologice
- Examenul clinic general
- Date de laborator
III.6. Tratamentul bolilor infectioase
- Generalitati
- Tratamentul cu antibiotice si chimioterapice
- Tratamentul specific
- Tratamentul chirurgical
- Corectarea dezechilibrelor functionale
- Combaterea inflamatiilor si altor mecanisme patogene
- Tratamentul simptomatic
- Tratamentul de sustinere si stimulare nespecifica
- Repaosul si tratamentul igieno-dietetic
III.7. Practica ingrijiri bolnavilor infectiosi
- Profilaxia bolilor infectioase
- Generalitati
- Masuri antiepidemice in focar
- Masuri indreptate impotriva izvorului de infectie
- Masuri impotriva cailor de transmitere
- Masuri pentru cresterea rezistentei organismului
- Masuri adresate factorilor epidemiologici secundar
III.8. Partea speciala
- Clasificarea bolilor infectioase

Spitalul Universitar de Urgenta Elias
Bd. Marasti nr. 17, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.316.16.00
Fax: 021.316.16.02

III.9. Infectii aerogene
- Scarlatina, angina streptococica
- Rujeola
- Rubeola
- Varicela, herpes zoster, herpes simplex
- Tusea convulsiva
- Parotidita epidemica
- Gripa, viroze respiratorii
- Difteria
- Meningitele
- Encefalitele
- Pneumoniile
- Tuberculoza
III.10. Infectii digestive
- Toxiinfeciile alimentare
- Hepatitele acute virale
III.11. boli cu poarta dominanta tegumentul si mucoasele
- Infectiile stafilococice – septicemiile
III.12. Circuitul informational si raportarea bolilor transmisibile.
III.13. Supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale
- Amplasarea, constructia, si functionarea unitatilor sanitare
- Infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor medicale
- Curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
- Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale

BIBLIOGRAFIE:
1. S. Manescu: IGIENA – ed. Universul, Bucuresti, 2000;
2. C. Bocarnea: Boli Infectioase si epidemiologie – ed. Info-team, 1999
3. O.M.S. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si control al infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile
sanitare;
4. O.M.S. 1466/ 2008 pentru aprobarea circuitului informational al fisei
unice de raportare a bolilor transmisibile
5. O.M.S. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea
laboratoarelor de analize medicale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
6. O.M.S. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deseurilor rezultate din activitati medicale;

Spitalul Universitar de Urgenta Elias
Bd. Marasti nr. 17, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.316.16.00
Fax: 021.316.16.02

7. O.M.S. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
8. O.M.S. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei
sanitare de functionare;
9. Legea nr. 649/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2000
privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor;
10. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata si
completata prin Legea 311/2004.

Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Cerere
- Curiculum vitae
- Diplome de studii (ORIGINALE +COPII)
- Adeverinta de la medicul de familie
- Carnet de munca / adeverinta (dovada vechime in munca) – original si copie
- Cazier
- Buletin
- Dosar plic
- Taxa 50 lei
- Certificatul OAMMR cu viza in termen – original si copie
- Asigurare malpraxis in termen – original si copie
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si
12.05.2022 la ora 9.30 proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de
03.05.2022 la Serviciul RUNOS.

MEDIC COORDONATOR SPIAAM
DR. GEORGE ANGHELUTA

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
TELEFONIST
Nucleu Comunicatii Telefonice

1. STANDARD OCUPAŢIONAL TELEFONIST;
2. ORDONAŢA DE URGENŢĂ NR. 34/2008 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA SISTEMULUI NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURI DE
URGENŢĂ;
3. LEGEA 307/2006 PRIVIND APĂRAREA CONTRA INCENDIILOR;
4. LEGEA NR. 319/2006 PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ.

Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Cerere
- Curiculum vitae
- Diploma de studii
- Diploma telefonist
- Adeverinta de la medicul de familie
- Carnet de munca/adeverinta (dovada vechime in munca)
- Cazier
- Buletin
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si
12.05.2022 la ora 9.30 proba practica .
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de
03.05.2022 la Serviciul RUNOS.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant
ASISTENT MEDICAL DEB. STUDII SUPERIOARE
SECTIE CLINICA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
1. Urgente medico-chirurgicale - L. Titirca;
2. Ordinul nr. 1761/2021 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
3. 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
4. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
5. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului;
6. 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;
7. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical;
8. Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti
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 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 in munca – original si copie; fara vechime in
specialitate
- Taxa 50 de lei
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la
ora 9.30 proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022
la Serviciul RUNOS.
SEF SECTIE
PROF. DR. HORIA ORBAN

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
Registrator Medical Debutant
SECTIE CLINICA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

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:
1. Casa de editura Euroaptitudini – Manuale acreditate ECDL;
2. 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)-fara vechime in
specialitate
- Dosar plic
- Taxa 50 de lei
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la ora 9.30 proba
practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022 la Serviciul
RUNOS.
SEF SECTIE
PROF. DR. HORIA ORBAN

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
post vacant de
INGRIJITOARE
AMBULATORT INTEGRAT
TEMATICA:
1. Curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare.
- Definitii
- Curatenia-curatarea
- Dezinfectia
2. Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale
- definitii
- clasificari
- colectare
- ambalare
- stocare temporara
- transportul
3. Prevenirea infectiilor nosocomiale
- Precautiuni universale
4. Atributiile de serviciu a ingijitoarei de curatenie.
BIBLIOGRAFIA:
1. Ordinul 261/2007 cu modificarile si completerile ulterioare pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.Cap.I; Cap.II; Cap.III.
2. Ordinul 1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitati medicale si a metodologiei deculegere a datelor pentru baza nationala dedate privind
deseurile rezultate din activitati medicale.anexa 3; Cap I;
Cap.II;Cap.III;Cap.V;Cap.VI;Cap.VII;Cap.VIII.Cap.X; Cap.XI; Cap.XII.
3. Ordinul 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere , prevenire si control al infectiilor
nosocomiale in unitatile sanitare.Anexa nr.1;Anexa IV;Anexa V.
4. Hot. 560/1999; atributii de serviciu
Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Cerere
- Curiculum vitae
- Cazier
- Buletin - original si copie
- Adeverinta de la medicul de familie
- Diplome de studii - original si copie
- Carnet de munca/adeverinta vechime (dovada de vechime in munca – fara vechime in specialitate) - original
si copie
- Dosar plic
- Taxa 50 lei
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la ora 9.30 proba
practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022 la Serviciul RUNOS.
SEF SECTIE

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post vacant de
ASISTENT MEDICAL PL
RADIOLOGIE
Tematica:
1. Radiatia X: Natura radiatiilor X, formarea radiatiilor X, Intensificarea fasciculului de radiatii,
penetranta;
2. Interactiunea radiatiilor X cu materia: interactiuni direct ionizante, modul elementar de actiune al
radiatiilor X;
3. Tubul radiogen si anexele sale;
4. Radioscopia: bazele fizice ale radioscopiei, instalatia de radioscopie, radioscopia cu amplificator
de luminiscenta, lantul de televiziune, fluoroscopia digitala;
5. Radiografia: formarea imaginii radiografice, instalatia de radiografie, casete si ecrane intaritoare,
filmul radiografic, developarea, radiografia digitala, moduil de utilizare a imaginii medicale;
6. Constrastul artificial: substante de contrast, reactii adverse;
7. Tomografia computerizata: principiul metodei, achizitie, reconstructie, postprocesare, parametri
tehnici utilizati in CT;
8. Ecografia: principiul metodei, medii de propagare a US, transductorul, tipuri de ecografie,
examinarea ecografica;
9. Notiuni de radioprotectie;
10. Examenul radiografic al aparatului respirator: notiuni de anatomie radiologica, tehnici de
explorare radiologica conventionala a aparatului respirator, incidente:
11. Examenul radiografic al aparatului renourinar: notiuni de anatomie radiologica, tehnici de
explorare radiologica conventionala-radiografia renovezicala simpla, examenul urografic,
cistografia;
12. Examenul radiografic al neurocraniului si viscerocraniului: notiuni de anatomie radiologica,
tehnici si incidente de explorare radiologica conventionala;
13. Examenul radiografic al coloanei vertebrale: notiuni de anatomie radiologica, tehnici si incidente
de explorare radiologica conventionala;
14. Examenul radiografic al centurii scapulare si al membrului superior: notiuni de anatomie
radiologica, tehnici si incidente de explorare radiologica conventionala;
15. Examenul radiografic al centurii pelviene si al membrului inferior: notiuni de anatomie
radiologica, tehnici si incidente de explorare radiologica conventionala;
Bibliografia:
1. Mihai Lungeanu – Manual de Tehnica Radiologica – Ed. Medicala,1988;
2. V. Gancea – Radiologie medicala – Ed. Medicala,1990;
3. Normele privind Radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale – M.Of.
nr.466/2002;
4. Legea nr.111/1996 privind desfasurarea, reglementarea si controlul activitatilor nucleare;
5. Ordinul 293/2004 privind modificarea si completarea normelor de securitate radiologica
in practica de radioterapie, aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr.94/2004;
6. Ordinul nr. 1761/2021 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;
7. Legea drepturilor pacientului nr.46/2003;

Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Cerere
- Curiculum vitae
- Diploma 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 si vechime in specialitate radiologie minim 1 an)
-Cazier.
- Buletin
- Taxa 50 lei
Examenul va fi sustinut in data de 11.05.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 12.05.2022 la ora 9.30
proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 03.05.2022 la Serviciul
RUNOS.

SEF LABORATOR RADIOLOGIE

