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ANUNŢ

I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activității
de voluntariat în România, SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR organizează în data de
04.10.2016 concurs de voluntariat pentru asistent medical generalist. Concursul se
va desfăşura la sediul din str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 97, localitatea Tg. Bujor,
judeţul Galaţi.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
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 potrivit cerinţelor postului scos la concursul de voluntariat,
respectiv:
- sunt absolvenţi de şcoală postliceală sau au studii superioare în domeniu.
g) nu a fost condamnată 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.
III. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor;
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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 (diploma
de bacalaureat, diploma de studii, certificat de membru, asigurare de malpraxis);
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (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);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
g) curriculum vitae;
Notă: Copiile după actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate.
IV. CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 21.09.2016 - publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor şi pe site-ul unităţii www.spitaltgbujor.ro;
 21.09.2016 - 29.09.2016 - perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea
candidaţilor la concurs;
 29.09.2016, ora 10.00 - selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării
dosarelor de înscriere la sediul spitalului;
 30.09.2016, până la ora 10.00 - depunerea eventualelor contestaţii privind
rezultatele verificării dosarelor;
 03.10.2016, ora 10.00 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final
al verificării dosarelor de înscriere, la sediul spitalului;
 04.10.2016, ora 10.00 - susţinerea probei scrise;
 05.10.2016, ora 10.00 - afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul spitalului;
 06.10.2016, până la ora 10.00 - depunerea eventualelor contestaţii privind
rezultatele probei scrise;
 07.10.2016, ora 10.00 - afişarea rezultatelor la proba scrisă după soluţionarea
contestaţiilor, la sediul spitalului;
 10.10.2016, ora 10.00 - susţinerea probei practice;
 10.10.2016, ora 11.00 - susţinerea interviului;
 11.10.2016, ora 11.00 - afişarea rezultatelor la proba practică şi interviu;
 12.10.2016, până la ora 10.00 - depunerea eventualelor contestaţii privind
rezultatele probei practice şi interviu;
 13.10.2016, ora 10.00 - afişarea la sediul spitalului a rezultatelor finale după
soluţionarea eventualelor contestaţii la proba practică şi finalizarea concursului.
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V. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:
1. probă scrisă test tip grilă – probă eliminatorie;
2. probă practică – probă eliminatorie;
3. interviu.
Sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii (proba scrisă şi probă practică) candidaţii care au
obţinut nota minimă 7.

VI. BIBLIOGRAFIE
• Legislație:
1. Hotărârea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi
deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din
România, publicat în Monitorul Oficial nr. 560 din 12 august 2009;
2. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1226 din 3 decembrie 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;
3. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecţiilor nosocomiale în
unitățile sanitare;
4. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare,
cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului, cu modificările și
completările ulterioare;
6. Legea 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și
completările ulterioare (Titlu VIII „Asigurările sociale de sănătate” – Cap. II
„Asigurații” și Titlu IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de
sănătate”);
• Cărți:
7. C. Bocarnea: Boli infecțioase și epidemiologie: Ed.Info-team, 1999;
8. Borundel Corneliu, „Medicină internă pentru cadre medii”, Editura ALL;
9. Chiru Florian, Chiru Gabriela, Moraru Letiţia, „Îngrijirea omului bolnav şi a omului
sănătos”, Editura Cison;
10. S.Daschievici;M. Mihailescu: Chirurgie-Ed. Medicală;
11. C.Marcean; V.Mihailescu: Puericultura și pediatrie- Ed. R.C.R. Print;
12. Titircă Lucreţia, „Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali. Ghid
de nursing”, Editura Viaţa Medicală Românească;
13. Titircă Lucreţia, „Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de asistenţii
medicali”, Editura Viaţa Medicală Românească;
14. Titircă Lucreţia, „Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze)”, Editura Medicală;
15. Microbiologie şi Parazitologie Medicală, editura Uranus, Bucureşti 1994 de
Gheorghe Dimache şi Dan Panaitescu;
16. Obstetrică de Crîngu Ionescu;
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Tematica pentru concurs asistente medicale proba scrisă
PNEUMONIE ŞI NURSING SPECIFIC

₀ Bronşita acută şi cronică
₀ Pneumonii
₀ BPOC
₀ Asmul bronşic
₀ Pneumotorax
CARDIOLOGIE ŞI NURSING CARDIOLOGIE ₀ Bolile arterelor coronare:
- cardiopatiile ischemice;
- angina pectorală
- infarctul miocardic.
₀ H.T.A.
₀ Hipotensiunea arterială esenţială
₀ Şocul
₀ Bolile venelor
GASTROENTEROLOGIE ŞI NURSING ÎN GASTROENTEROLOGIE .
Afecţiunile esofagului:
- esofagita caustică.
₀ Afecţiunile stomacului, intestinului subţire şi gros:
- gastrită acută şi cronică;
- ulcer gastroduodenal.
₀ Afecţiunile glandelor anexe:
- hepatita cronică;
- sindromul dispeptic biliar;
- colecistită acută şi cronică litiazică;
- ciroză hepatică.
NEFROLOGIE, UROLOGIE ŞI NURSING ÎN AFECŢIUNILE RENALE
₀ Afecţiuni nefrologice:
- insuficienţa renală acută şi cronică (IRA, IRC).
₀ Infecţii: infecţia urinară.
₀ Afecţiuni urologice: - litiaza renală;
- adenomul de prostată;
- cancerul de prostată.
CHIRURGIE GENERALĂ ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Patologia intestinului subţire şi a stomacului:
- ulcerul gastric;
- ulcerul duodenal.
₀ Patologia intestinului gros: - apendicita;
- ocluzia intestinală.
₀ Patologia chirurgicală a ficatului şi căilor biliare:
- litiaza biliară.
₀ Patologia chirurgicală a pancreasului:
- pancreatită acută şi cronică;
₀ Peritonită.
₀ Herniile.
CHIRURGIE TORACICĂ CARDIOVASCULARĂ ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Traumatismele toracice.
ORL ŞI NURSING ÎN ORL
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₀ Faringita.
₀ Laringita.
₀ Otita.
OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE
₀ Conjunctivita.
HEMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN HEMATOLOGIE
₀ Anemiile.
ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ŞI NURSING
₀ Afecţiuni degenerative şi inflamatorii:
- Fractura patologică;
₀ Traumatisme:
- fracturile costale;
- voletul costal;
- traumatisme vertebromedulare;
- traumatisme ale bazinului;
- traumatisme ale membrelor.
REUMATOLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Reomatismul articular acut.
₀ Poliartrita reumatoidă
₀ Spondilita anchilozantă.
DERMATO-VENOROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Dermatomicozele: - urticaria;
- eczema;
- alergia la medicamente.
₀ Boli cu transmisie sexuală:
-sifilis;
- gonoree;
- HIV.
BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Boli infecţioase cu poartă de intrare respiratorie:
- varicela;
- scarlatina;
- rujeola;
- tusea convulsivă;
- gripa;
- meningita;
- parotidida epidemică.
₀ Boli infecţioase cu poartă de intrare digestivă:
- toxinfecţii alimentare;
- hepatită virală.
BOLI METABOLICE, DE NUTRIŢIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Diabetul zaharat.
₀ Obezitatea.
₀ Dislipidemiile.
₀ Hipoglicemiile.
GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE
₀ Infecţiile aparatului genital feminin;
- boala inflamatorie pelviană (BIP);
₀ Tumori ale aparatului genital:
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OBSTETRICĂ ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ
₀ Naşterea eutocică.
₀ Avortul.
₀ Placenta praevia.
₀ Lăuzia fiziologică.
₀ Boli proprii sarcinii:
-

tumori benigne: fibromul uterin.

- disgravidia precoce;
disgravidia tardivă: preclamsia şi
eclampsia.

PUERICULTURĂ, PEDIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Afecţiunile copilului: - carenţiale (distrofia, rahitism);
- respiratorii
(bronhopneumonia,
astm bronşic, amigdalite);
- digestive şi glandele anexe (BDA,
gastroenterită acută, parazitoze
intestinale, hepatite, sindromul
dureros abdominal);
- urinare (infecţii ale tractului urinar,
IRA, gromeluronefrita);
- ale SNC-ului (convulsii, epilepsie,
handicap motor şi psihic);
- ale sângelui (anemii, hemofilie,
leucemii).
NEUROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC
₀ Cefaleea, nevralgia.
₀ Epilepsia.
₀ Come.
PSIHIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC ₀ Psihopatiile.
₀ Psihozele toxice (alcoolismul, toxicomaniile).

Notă: Toată bibliografia va fi studiată în variantă actualizată, cu modificările şi completările
ulterioare.
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