
 
 
 
 
 
 
 
 

C O N C U R S 
 
 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş” scoate la concurs 1 
post vacant de asistent medical de laborator –compartiment serologie cu experiență 
minimă de 6 luni în cadrul acestui compartiment. 
      Concursul va avea loc la sediul spitalul în data de 22.09.2014, ora 900 şi va consta în 3 
probe: 

1. proba scrisă; 
2. proba practică –TPHA/VDRL –metoda de diagnostic (Metoda de laborator –MS –

Academia de stiinte medicale) 
3. interviul. 

      Pot participa la concurs persoane care îndeplinesc condiţiile de grad/treaptă 
profesională şi specialitate, indiferent de nivelul studiilor ( PL, SSD, S). 
      Dosarul va cuprinde: 
- cerere de înscriere la concurs; 
- copie act de identitate; 
- copie certificat de membru OAMGMAMR (pentru asistentii medicali debutanti nu este 
nevoie); 
- copie poliţa de asigurare malpraxis; 
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv copie dupa diploma de 
bacalaureat) şi ale altor documente care atesta efectuarea unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 
- cazierul judiciar; 
- certificat de sănătate format A5 care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare  
(să fie sănătos clinic psihic şi psihologic); 
- curriculum vitae; 
- recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la locul in care a efectuat voluntariatul. 
      Dosarele se vor depune la biroul R.U.N.O.S. al spitalului până la data de 18.09.2014,  
ora 1500. 

MANAGER, 
Dr.Emilian Ioan IMBRI 

                                                                                 ŞEF BIROU R.U.N.O.S.,                      
                                                                            Ec.Florentina STANCU 



Tematica si bibliografie asistent medical de laborator 
 
 

 
1.Receptia si criterii de acceptare a probelor in laboratorul clinic 
 
2.Hepatitele virale 
   2.1diagnosticul de laborator-metode de lucru 
   2.2 biosecuritate 
 
3.HIV-detectie serologica-metode de lucru  
 
 
4.Definitii:dezinfectie,produs detergent-dezinfectant,antiseptic,sterilizare,sterilizare chimica  
 
5.Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor  
 
6.Metode de aplicare a dezinfectantelor chimice 
 
7.Definitii:deseuri infectioase,deseuri intepatoare-taietoare,deseuri medicale 
nepericuloase,gestionarea deseurilor medicale 
 
8.Ambalarea deseurilor medicale 
 
 
 
Bibliografie: 
-Boli infectioase-prof dr Mircea Chiotan 
-Metode de laborator -MS-Academia de stiinte medicale, 
-Hepatite virale acute-ghid de diagnostic,etiologic si epidemiologic-Vincent Babes/Ctin       Berca, 
-Ghid national de biosiguranta pentru laboratoarele medicale 
-Ghid de prevenire a transmiterii HIV 
-Ordinul MSP nr 261/2007 
-Ordinul MSP nr 1226/03.12.2012 
 
 
 
 
 
proba practica 
 
TPHA/VDRL-,metoda de diagnostic 
             -Metode de laborator-MS-Academia de stiinte medicale 
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