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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 generalist la secţia a-VI-a clinică boli 

infecţioase adulţi.

      Concursul va avea loc la sediul spitalul în data de 30.04.2012, ora 9 00 şi va 

consta în 2 probe:

1.  proba scrisă - eliminatorie;

2. proba practică – prezentarea tehnicii recoltării produselor biologice.

      Pentru  postul  de  asistent  medical  generalist  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;

- copie poliţa de asigurare malpraxis;

- copie după diploma de studii;

- copie după carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste

 vechimea în muncă şi în specialitate;

- cazierul judiciar;

- certificat de sănătate format A5 care să ateste starea de sănătate

 corespunzătoare;

     -    copia fişei de evaluare a performaţelor profesionale individuale sau, după 

caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă.

      Dosarele se vor depune la biroul R.U.N.O.S. al spitalului până la data de 

20.04.2012, ora 1500.

http://www.spitalulbabes.ro/


Bibliografie şi tematică asistent medical generalist

1. Ordinul MSP nr. 916/2006 privind organizarea supravegherii şi controlul infecţiilor 
nosocomiale. 

• Definiţia infecţiei nosocomiale. Precaţiuni Universale
• Metodologia de supraveghere şi control al accidentelor cu expunere la produse biologice la 

personalul care lucrează în domeniul sanitar 
• Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă, în caz de expunere accidentală la produse 

biologice 

2.  Ordinul  MSP  nr.  261/2007 pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare. 

• Definiţii; Curăţenia; Dezinfecţia; Sterilizarea.

3. Ordinul 219 din 1 aprilie 2002  pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deşeurilor rezultate din activităţile medicale  şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităşţile medicale 

• Norme privind clasificarea,  colectarea  şi  gestionarea  deşeurilor  rezultate  din activităţile 
medicale.  

4.         Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Generalişti, Moaselor şi Asistenţilor Medicali Generalişti din Romĭnia, Moaselor şi 
Asistenţilor Medicali din România;

• Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din Romania. 

• Dispoziţii privind libera prestare a serviciilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşe 
şi asistenţi medicali. 

• Drepturile şi obligaţiile membrilor OAMGMAMR. 
• Răspunderea disciplinară.

5.    Urgenţele medico – chirurgicale. Sinteze, Lucreţia Titirică, Editura Medicală, Bucureşti, 
1999

• Insuficienţa respiratorie acută
• Criza de astm bronşic
• Hemoptizia
• BPOC acutizată
• EPA
• Şocul anafilactic

6. Îngrijirea  omului  bolnav şi  a  omului  sănătos,  Florian  Chiru,  Gabriela  Chiru,  Letiţia 
Morariu; Editura Cison, Bucuresti, 2001

• Administrarea medicamentelor
• Sonde, spălături, clisme
• Recoltarea produselor biologice şi patologice 
• Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale
• Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale



7.     Boli infecţioase şi epidemiologie- Manual pentru şcolile postliceale sanitare ; Constantin 
Bocarnea, Editura Info – Team, Bucureşti, 1993

• Generalităţi despre infecţie, agentul patogen, gazdă, rolul ambianţei în producerea infecţiei
• Practica îngrijirii bolnavilor cu boli infecto-contagioase
• Scarlatina; angina streptococică
• Rujeola
• Rubeola
• Varicela, herpes zoster, herpes simplex
• Tusea convulsivă
• Parotidita epidemică
• Gripa
• Difteria
• Meningitele
• Encefalitele
• Pneumoniile
• Tuberculoza pulmonară
• Toxiinfecţiile alimentare 
• Hepatitele acute virale;
• Infectii stafilococice-septicemii;
• Infecţia HIV/SIDA


