
 
 

 

CALENDAR CONCURS 

            pentru ocupare post vacant 

 

  

Perioada Explicație Precizări H.G. 1.336/2022 

28.02.2023 

Publicarea anunțului  

- publicarea anunțului (variant detaliată), (calendarul de concurs, tematica, 

bibliografia) la avizierul SUU Elias, pe site-ul spitalului și pe portalul 

posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro 

Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită 

pentru prima probă a concursului 

01.03.2023-

14.03.2023 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs, între orele 10.00-12.00 

În termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării 

anunțului 

16.03.2023 

Selecția dosarelor de concurs și afișarea listei cu rezultatul selecției cu 

mențiunea “admis” sau “respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, 

ora 15.30 

Maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a dosarelor 

17.03.2023 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor, până la ora 15.00 
În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării 

rezultatului selecției dosarelor. 

18.03.2023 Soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor și afișarea listei cu 

rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul entității și pe 
În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la expirarea 



 
 

site-ul acesteia, ora 15.30 termenului de depunere a contestațiilor. 

Consemnarea în borderoul individual rezultatul selecţiei. 

După finalizarea selecţiei dosarelor se va încheia un proces-

verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei. 

21.03.2023 Susținerea probei scrise, ora 9.00 Borderoul de notare. 

22.03.2023 
Afișarea rezultatului la proba scrisă, la sediul entității și pe site-ul acesteia, 

ora 15.30 

Maxim 100 puncte.  

În maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.  

Se afișează și data și ora susținerii interviului. 

23.03.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, până la  

ora 15.00 

În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării 

rezultatului probei scrise 

24.03.2023 
Afișarea rezultatelor la proba scrisă după soluționarea contestațiilor, la 

sediul entității și pe site-ul acesteia, ora 15.30 
Rezultate finale proba scrisă 

27.03.2023 Susținerea interviului, ora 9.00 

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise. Planul de interviu.  

Borderoul de notare. 

28.03.2023 
Afișarea rezultatelor la proba interviu, la sediul entității și pe site-ul 

acesteia, ora 15.30 

Maxim 100 puncte.  

În maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei 



 
 

29.03.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele interviului, până la 

ora 15.00 
 

30.03.2023 
Afișarea rezultatelor la proba interviu, după soluționarea contestațiilor, la 

sediul entității și pe site-ul acesteia. 
 

31.03.2023 

Afișarea rezultatelor finale ale concursului, la sediul entității și pe site-ul 

acesteia cu mențiunea “admis” sau “respins”. 

 

Punctajul final-medie aritmetică a punctajelor obținute la 

proba scrisă și interviu. 

Centralizator nominal (descrescător). 

În maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei. 

Raportul final al concursului. 

 

❖ Constituirea Comisiei de concurs/comisia de soluționare a contestațiilor până la data publicării anunțului. 

 

Manager, 

Dr. Ardelean Mugur-Cristian 



 
 

 

Tematica si Bibliografie pentru postul de asistent medical generalist cu studii postliceale/superioare 

Tematica 

1. Administrarea medicamentelor(1) 

2. Recoltarea sangelui pentru examinari hematologice, biochimice, serologice si parazitologice (1) 

3. Urgentele aparatului respirator(2) 

Insuficienta respiratorie acuta- cauze, simptomatologie, conduita de urgenta 

4. Urgentele aparatului cardio-vascular(2) 

Resuscitarea cardiorespiratorie 

5. Socul(2) 

6. Traumatismele(2) 

Ingrijirea plagilor 

7. Pediatrie si puericultura(3) 

Comunicarea cu copilul 

Copilul in situatii de stress 

Patologie pediatrica: Evaluarea starii de sanatate si a semnelor de boala la copil. Bolile 

aparatului respirator. Bolile tubului digestiv 

8. Infectiile asociate asistentei medicale(4) 

Criterii de definire. Precautiuni universale si aplicarea acestora.  

9. Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare(5) 

10. Norme tehmice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale(6) 

11. Codul de etica si deontologie al asitentului medical generalist, al moasei si al asistentului 

medical din Romania (7) 

Bibliografie 

1. Lucretia Titirca- Manual de ingrijiri generale acordate pacientilor de asistentii medicali 

2. Lucretia Titirca- Urgente medico-chirurgicale 

3. Crin Marcean, Vladimir Manta Mihailescu- Pediatrie si Puericultura –indrumar pentru asistenti 

medicali 

4. Ordin M.S. nr 1101 din 30 septembrie 2016 privind  aprobarea normelor de supraveghere, 

prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare 

5. Ordin nr 1761 din 3 saptembrie 2021- pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii 

procedurilor de curatenie si dezinfectie effectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate 

pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc precum si metodele de evaluare a 

derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia 



 
 

6. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitati medicale 

7. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului 

medical din Romania-2009 

 


