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                                                                  A N U N Ţ 
 
 
 

 
Spitalul de Boli Cronice Sebiş, jud. Arad, în conformitate cu prevederi le  Hotărârii 

nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu completările si modificările 
ulterioare, organizează concurs  pentru ocuparea următoarelor  posturi contractual vacante : 

 

           -1 post de asistent medical  principal obstetrica-ginecologie  pe perioada nedeterminata  

          în Ambulatoriul integrat al spitalului -Cabinetul Obstetrica-ginecologie ;; 
  

  -1 post de registrator medical debutant, cu studii medii pe o durată nedeterminată la Biroul 

Internari-externari din  cadrul Ambulatoriului  integrat al spitalului ; 

  

  

                      
 

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  principal obstetrica-ginecologie : 

 

       -     vechime de minim 5 ani ca asistent medical ;   

 

-  diploma de scoală sanitară postliceala sau echivalenta, sau  

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

    echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu 

    nivelul studiilor postliceale sanitare ; 

        -     examen pentru obtinerea gradului de principal ; 

       -     concurs pentru ocuparea postului 

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

 

 

    Pentru functia  de registrator medical debutant: 

 

- diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii; 

- concurs pentru ocuparea postului ; 

 

 

Dosarele pentru concurs  se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al unităţii şi 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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului; 

d)  - copia  carnetului  de  muncă,  conformă  cu  originalul  sau  o  adeverinţă  care  să  
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, daca este cazul; 

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 mai sus, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 
 
                 
 

Concursul consta in desfasurarea a 3 etape succesive : 

 

a) selecţia dosarelor de înscriere 
b) proba scrisă 
c) interviul 
 
 Se pot prezenta la urmatoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 
precedentă.  

 

 

              

    

Concursul se va desfaşura după următorul calendar : 

 

 

Nr. 

Crt. 

EXPLICAŢII DATA 

1. PUBLICAREA ANUNŢULUI 29.11.2019  

2. TERMEN  LIMITĂ PRELUARE DOSARE 13.12.2019, ora 15.00   

3. SELECŢIE DOSARE 17.12.2019, ora 15.00   

4. AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE 18.12.2019, ora 15.00    

5. TERMEN CONTESTAŢII SELECŢIE DOSARE 19.12.2019, ora 15.00     

6. SOLUŢIONARE CONTESTAŢII SELECŢIE DOSARE 20.12.2019, ora 15.00     

7. PROBA SCRISĂ 23.12.2019, ora 10.00      

8. AFIŞAREA REZULTATELORLA PROBA SCRISĂ 24.12.2019, ora 15.00  

9. TERMEN CONTESTAŢII LA PROBA SCRISĂ 30.12.2019, ora 15.00      

10. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR LA PROBA 
SCRISĂ 

31.12.2019, ora 15.00       

11. SUSTINEREA INTERVIULUI 06.01.2020, ora 10.00      

12. AFIŞAREA  REZULTATELOR  INTERVIULUI 07.01.2020, ora 15.00       

13. TERMEN CONTESTAŢII INTERVIU 08.01.2020, ora 15.00      

14. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR LA INTERVIU 09.01.2020, ora 12.00      

15. AFIŞAREA REZULTATELOR  FINALE 10.01.2020, ora 15.00   

 

 

 

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

Biroul  Resurse  Umane  la  telefon :0257-311059. 
 
 
 

 
MANAGER, 

DR.SÎRB CRISTIAN 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIS                                     VIZAT MANAGER, 

 
 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

 

pentru concursul de ocupare a postului  vacant de asistent medical obstetrica-ginecologie la 

Cabinetul  obstetrica-ginecologie 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. 

 

   v.   Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 

privind libera circulatie a acestor date 

 

                 BIBLIOGRAFIE = ASISTENT MEDICAL GENERALIST = 

 

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

anul 1995 

- 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 

 

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, procedurilor recomandate pentru 



dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor 

chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si 

eficientei procesului de sterilizare.   

 

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

infectiilor nosocomiale in unitătile sanitare. 

 

4.  Codul de etică si deontologie profesională al asistentului medical si moasei din 

România 

 

 

5. OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,  a profesiei 

de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si infiinţarea, organizarea si 

functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

Medicali din Romania, aprobata de Legea nr.53/2014; 

 

6. 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.  

 

7.   Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului ; 

 

 

          8.   REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in  

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si pas libera circulatie a acestor date si de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); 

 

                          

 

                                           ASISTENTA SEFA, 

                                           TICA CORNELIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIS 

                                                                                                                                            Aprobat, 

                                                                                                                                            Manager, 

                                                                                                                                     Dr.Sirb Cristian 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE REGISTRATOR 

MEDICAL DEBUTANT 

 

 

1. Inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor, care primesc servicii medicale in regim 

spitalizare continua si spitalizare de zi 

2.  Regulile de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi 

3. Persoanele asigurate — dovada calitatii de asigurat, cardul european si cardul national de asigurari sociale de 

sanatate 

4. Drepturile pacientului modificata de Legea nr.50/2016. 

5. Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale 

6. Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 

a acestor date 

 

 

BIBLIOGRAFIE : 

1.LEGEA nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii actualizata: Titlul I: Cap. 

II Principiile asistentei de sanatate publica, Titlul VII: Spitalele, Titlul VIII : Asigurarile sociale de 

sanatate, Titlul IX:Cardul European si cardul national de asigurari sociale de sanatate  

2.   Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de 

Sanatate nr 1.782 /576/ 2006, privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor, care 

primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de Zi cu modificarile Si 

completarile ulterioare  

3. ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de 

vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de 

spitalizare continua si de zi 

4.Legea 46/2003 privind drepturile pacientului modificata de Legea nr.50/2016. 

 

5.Ordinul 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile 

medicale primite. 

6. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date 

si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Cap. 1,2,3,4,5) 

 

 

 

 

 

 

                                                             ASISTENTA SEFA, 

                                                             TICA CORNELIA 

 


