
 
 
 
 
 
 
 
 

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 microbiologie cu experiență 
minimă de 6 luni în cadrul acestui compartiment. 
      Concursul va avea loc la sediul spitalul în data de 17.09.2014, ora 900 şi va consta în 3 
probe: 

1. proba scrisă; 
2. proba practică –tehnica însămânțării prelevatelor biologice pentru examenul de 

diagnostic bacteriologic 
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 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 15.09.2014,  
ora 1500. 

MANAGER, 
Dr.Emilian Ioan IMBRI 

CONSILIER JURIDIC,                                                                                 ŞEF BIROU R.U.N.O.S.,                      
Jurist Maria DOBRESCU                                                                            Ec.Florentina STANCU 



Bibliografie si tematica asistent medical de laborator 
 
 

1. Receptia si criterii de acceptare a probelor pentru urocultura (Dumitru 
Buiuc, Marian Negut  “Tratat de microbiologie clinica”, Editia a II-a, Ed. 
Medicala, 2008, cap. 14) 

 
2. Metode si medii de insamantare a urinii ( Metode de laborator – de uz curent, 

volumul II, Ed. Medicala, 1977, cap. 4.9)  
 

 
3. Receptia si criterii de acceptare a probelor pentru exudat faringian (Dumitru 

Buiuc, Marian Negut  “Tratat de microbiologie clinica”, Editia a II-a, Ed. 
Medicala, 2008, cap. 12) 

 
4. Insamantarea exudatului faringian ( Metode de laborator – de uz curent, 

volumul II, Ed. Medicala, 1977, cap. 4.10)  
 

 
5. Receptia si criterii de acceptare a probelor pentru exudat nazal (Dumitru 

Buiuc, Marian Negut  “Tratat de microbiologie clinica”, Editia a II-a, Ed. 
Medicala, 2008, cap. 12) 

 
6. Insamantarea exudatului faringian ( Metode de laborator – de uz curent, 

volumul II, Ed. Medicala, 1977, cap. 4.10)  
 

 
7. Examinarea primara si criterii de acceptare a materiilor fecale pentru 

coprocultura nazal (Dumitru Buiuc, Marian Negut  “Tratat de microbiologie 
clinica”, Editia a II-a, Ed. Medicala, 2008, cap. 19 ) 

 
8. Insamantarea  materiilor fecale pentru coprocultura  ( Metode de laborator – 

de uz curent, volumul II, Ed. Medicala, 1977, cap. 4.12)  
 

 
9. Insamantarea si incubarea secretiilor conjunctivale ( Metode de laborator – de 

uz curent, volumul II, Ed. Medicala, 1977, cap. 4.5)  
 
10. Criterii de definire a infectiilor nosocomiale ( Ordinul MSP nr. 916/2006) 

 
 
11. Definitii: dezinfectie, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, sterilizare, 

sterilizare chimica ( Ordinul MSP nr. 261/2007) 
 
12. Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor ( Ordinul MSP 

nr. 261/2007) 



13. Metode de aplicare a dezinfectantelor chimice ( Ordinul MSP nr. 261/2007) 
 
14. Sterilizarea cu vapori de apa sub presiune ( Ordinul MSP nr. 261/2007) 
 
15. Definitii: deseuri infectioase, deseuri intepatoare – taietoare, deseuri 

medicale nepericuloase, gestionarea deseurilor medicale (Ordinul MSP nr. 
1226 / 03.12.2012) 

 
 
16. Ambalarea deseurilor medicale (Ordinul MSP nr. 1226 / 03.12.2012) 
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