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                                                                A N U N Ţ 
 
 
 

Spitalul de Boli Cronice Sebiş, cu sediul in Piata Tineretului nr.2, jud. Arad, în conformitate 
cu Hotărârea nr.286/2011, cu completările si modificările ulterioare, organizează concurs in data de 
21.01.2018, ora 10, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante ; 

 
              

- 1 post de asistent medical generalist cu studii postliceale, pe durată nedeterminată la 

Cabinetul Obstetrica-ginecologie din  cadrul Ambulatoriului  integrat al spitalului,  cu o 

vechime de minim 6 luni in specialitate; 

 

- 1 post ingrijitoare de curatenie cu studii generale, pe durata nedeterminata la 

Compartimentul Medicina interna a spitalului, vechimea nu este necesara ; 
            
 

Principalele cerinţe ale posturilor sunt cuprinse în fişa postului anexata. 

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu şi se organizează la sediul spitalului, 

conform următorului calendar: 

 

   

-  10.01.2019,  ora  15.00 – depunerea  dosarelor  de  înscriere  la  concurs  la  biroul  RUNOS  

al  Spitalului de Boli Cronice Sebiş 

 

-  11.01.2019, ora 15.00 – selecţia dosarelor; 

 

-  14.01.2019, ora 15.00- afisarea rezultatelor selectiei dosarelor; 

 
-  15.01.2018, ora  15.00 – depunere contestaţii privind selecţia dosarelor; 
 

-  16.01.2019, ora  15.00 – soluţionarea contestaţiilor; 

 

-  21.01.2018, ora    10.00 – proba scrisă;  

 

-  22.01.2019, ora    15.00-  afisarea rezultatelor probei scrise;     

 

-  23.01.2019  ora  15.00 – depunere contestaţii privind proba scrisă; 

 
-  25.01.2019 ora   15.00 – soluţionarea contestaţiilor; 
 

-  28.01.2019, ora  10.00 – proba interviu; 

 

-  29.01.2019, ora  15.00 - afisarea rezultatelor interviului 

 
- 30.01.2019, ora   15.00 – depunere contestaţii privind proba interviu; 
 

- 31.01.2019, ora    15.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale. 



 
Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocuparea 

posturilor :  

I) Condiţii generale: 

  a)  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând  Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
  b )  cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

  c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
  d)  are capacitate deplină de exerciţiu; 

              e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit  

cerinţelor postului scos la concurs; 

  g) nu  a  fost  condamnată  /condamnat  definitiv  pentru  săvârşirea  unei  infracţiuni  contra 

umanităţii, contra  statului ori  contra  autorităţii,  de  serviciu sau în legătură  cu 

serviciul,  care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 

unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

II) Condiţii specifice: 

 

 

    Pentru funcţia de asistent medical generalist  : 

 

-     vechime de 6 luni in specialitate 

 

-  diploma de scoală sanitară postliceala sau echivalenta, sau : 

-  diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 sau diploma 

       de studii superioare  ; 

-     certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R., avizat si valabil la data concursului 

 

     Pentru functia de ingrijitoare curatenie : 

 

 -  diploma de absolvire a şcolii generale; 

 

 

Dosarul pentru concurs va cuprinde : 
 

a)  - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 

b)   - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 

c)   - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d)  - carnetul  de  muncă sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie; 

e)  -  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 



f)   - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unităţile sanitare abilitate; 
g)   -  curriculum vitae; 

h) -  alte  documente  relevante  pentru  desfăşurarea  concursului:  copie  după  certificatul  

de naştere şi căsătorie (unde este cazul); 

i)  -  chitanţa de plată a taxei de concurs, de 50 lei. 
 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la lit. e) candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la lit. b)- d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 
 

Relaţii  suplimentare  privind  concursul, tematica si bibliografia  pot  fi  obţinute  de  la  

Biroul  Resurse  Umane  la  telefon :0257-311059. 
 
 
 

 
MANAGER, 

DR.SIRB CRISTIAN 

 

 

 

 



 

SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIŞ 

 

 
 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

 

pentru concursul de ocupare a postului vacant de asistent medical generalist din 

Ambulatoriul integrat al spitalului 
 

I.Particularitati de ingrijire in medicina internă si specialitaţi inrudite: 

 1.Bronsitele acute: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduită de urgentă; 

 2.Bronşitele cronice: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică; 

 3.Astmul bronşic: 

  - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduită de urgentă; 

 4.Insuficienţa respiratorie: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduită de urgentă; 

 5.Pneumoniile.Pneumonia acută pneumococică: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduită de urgentă; 

 6.Tuberculoza pulmonară: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică; 

 7.Cardiopatia ischemică: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduită de urgentă; 

  Infarctul de miocard: 

- definiţie, etiologie, simptomatologie clinică; 

 Angina pectorală: 

- definiţie, etiologie, simptomatologie clinică: 

8.Insuficienta cardiacă: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduită de urgentă; 

  

9.Hipertensiunea arterială: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică: 

 10.Stopul cardiorespirator: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduita de urgenta; 

 11.Edemul pulmonar acut: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduită de urgentă; 

 12.Ulcerul gastro-intestinal: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică; 

 13.Hepatita virala acută: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică; 

 14.Hepatita cronică: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică; 

 15.Litiaza biliară: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduita de urgentă; 

 16.Colica biliară: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduita de urgentă; 

 17.Ciroza hepatică: 

 - definiţie, etiologie, forme clinice, simptomatologie, investigatii clinice si de laborator, 

evolutie, tratament; 

 18.Litiaza renală: 

 - definiţie, etiologie, simptomatologie clinică, conduita de urgentă; 

 19.Colica renală: 



 - definitie, etiologie, simptomatologie clinică, conduită de urgentă; 

 20.Ingrijirea pacienţilor cu boli de nutriţie : 

 - diabetul zaharat: definiţie, etiologie, simptomatologie clinică; 

  

II.Particularitătţ de îngrijire in chirurgie si specialitati înrudite: 

 1.Hemoragia: 

 - tipuri de hemoragii: 

  - după felul vasului lezat; 

  - după cantitatea de sange pierduta; 

  - după locul in care se dezvolta; 

 - hemoragii exteriorizate: HDS (hematemeza si melena), hemoptizia; 

 -simptomatologia clinică si evolutia hemoragiei; 

 2.Ingrijirea pacienţilor imoblizaţi: 

 - asigurarea confortului fizic si psihic,  

- prevenirea escarelor,  

- prevenirea altor complicatii ale imobilizarii; 

 

III.Administrarea medicamentelor:  

- reguli generale de administrare a medicamentelor; 

- căile de administrare a medicamentelor; 

- administrarea antibioticelor; 

- administrarea cortizonicelor; 

- administrarea insulinei; 

- urmarirea efectelor medicamentelor si supravegherea pacientilor. 

 

IV.Infectiile nozocomiale. 

 

      BIBLIOGRAFIE = ASISTENT MEDICAL GENERALIST = 

 

- C. Borundel – Manual de medicină internă pentru cadre medii – Editura All Bucuresti, 

anul 1995 

- Mihăilescu M. – Chirurgie pentru cadre medii – Editura Medicală, Bucuresti, anul 1999 

- Mozes C. – Tehnica ingrijirii bolnavului (Editia a VI-a) – Editura medicală, Bucuresti, 

1999 

- F. Chiru, G.Chiru, L.Moraru – Ingrijirea omului bolnav si a omului sănatos – Editura 

Cison, 2001 

- Titircă L. – Urgente medico-chirugicale – Sinteze – Editura medicală, Bucuresti, 2001 

- Titircă L. – Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali 

– Ed.Viata medicală romaneasca, 2003 

- Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al 

infectiilor nosocomiale in unitătile sanitare 

- Codul de etică si deontologie profesională al asistentului medical si moasei din 

România 

- OUG 144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de 

moasă, infiinţarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si 

Moaselor din România; 

- Ordin nr.1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activiaţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

natională de date privind deşeurile rezultate din activitaţi medicale.  

 

 

 

MANAGER, 

DR.SIRB CRISTIAN 



SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIŞ 

                                                                                                                    VIZAT MANAGER, 

 

 

TEMATICA SI  BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea posturilor de  îngrijitoare la Compartimentul Medicina interna 

 
     TEMATICA: 

 

1. Curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare 

2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare 

  3.  Gestionarea deseurilor medicale 

  4.  Supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile 

sanitare 

  5.  Dezinfectia, dezinsectia si deratizarea 

  6.  Intretinerea curateniei saloanelor si anexelor din sectie 

  7.  Transportul bolnavilor si al accidentatilor 

  8.   Atributiile conform fisei postului ingrijitoarei.    

 

     BIBLIOGRAFIA: 

    1. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare ( Anexa nr.4 : Precauţiuni standard –

Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale). 

    

2. Ordinului nr.961/2016 - Aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia  si sterilizarea in 

unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei 

procedurii de curtenie si dezinfectie.   

 

  3. Ordinul nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale în unităţile sanitare(Anexa IV, Capitolul I :Precauţiuni universale). 

   

 

  4.Ordinul nr.261/2007 privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare (Capitolul 

I, II, III). 

   

 5.Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de 

date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale (Capitolele II, III, IV, V, VI si VII). 

 

 6.Ordinul 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unitatile 

medicale. 

Capitolele: 

-Colectarea la sursă şi ambalarea lenjeriei; 

-Transportul şi depozitarea lenjeriei murdare; 

-Depozitarea şi transportul lenjeriei curate; 

 

7. Fisa postului ingrijitoarei  

                                                          

                                                        MEDIC SPECIALIST, 

                                                          DR.SERB ANDREEA                                             


