
MINISTERUL SANATATII  
PRIMARIA ORASULUI RUPEA JUD. BRASOV 

SPITALUL ORASENESC RUPEA 

Str. Republicii Nr. 128, Rupea, Jud. Brasov 
Cod Fiscal: 4384516  

Telefon: 0268 260 891 Fax: 0268 260 243 

Email: secretariat@spitalrupea.ro Adresa web: www.spitalrupea.ro 

   

Nr. 979/ 20.06.2022 

Publicatie concurs: 

➢ sediul spitalului 

➢ pagina de internet 

 

Publicatie de concurs 

Spitalul Orasenesc Rupea organizeaza concurs pentru pcuparea urmatoarelor posture vacante: 

➢ 1 post de asistent medical generalist in cadrul sectiei de medicina interna 

➢ 2 posturi de asistenti de radiologie in cadrul laboratorului de radiologie si imagistica medicala 

➢ 1 post de ingrijitoare de curatenie- laborator analize medicale 

Conditiile generale de participare la concurs sunt urmatoarele: la concursul organizat in data de 07.07.2022 

pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali, conform procesului verbal al sedintei Comitetului 

Director, nr. 967/ 17.06.2022, se pot inscrie persoane care indeplinesc urmatoarele conditii generale: 

➢ au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România 

➢ cunosc limba română, scris şi vorbit 

➢ au vârsta minimă reglementată de prevederile legale- 18 ani impliniti 

➢ au capacitate deplină de exerciţiu 

➢ au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de medicul de specialitate medicina 

muncii 

➢ îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs 

➢ nu au fost condamnate 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 i- ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea 

Conditiile specifice de participare la concurs sunt urmatoarele: 

    Asistent medical generalist sectia de medicina interna: 

➢ diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitatea asistent medical 

generalist sau diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diplomă de studii 

postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea 

studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor 

postliceale sanitare sau diploma de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare 

de studii 

➢ 6 luni de vechime in specialitate 

   Asistent de radiologie laboratorul de radiologie si imagistica medicala: 

➢ diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitatea radiologie 

   Ingrijitoare de curatenie: 

➢ diploma de scoala generala 

Dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele documente: 

mailto:secretariat@spitalrupea.ro
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➢ cerere de înscriere la concurs adresată managerului Spitalului Orasenesc Rupea, formular standard pe 

care aplicantul il poate solicita si obtine de la secretariatul Spitalului Orasenesc Rupea 

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

va fi insotita de catre original pentru certificarea conformitatii cu originalul; dupa stabilirea 

conformitatii cu originalul, de catre secretarul comisiei de concurs/ responsabil RUNOS, originalul va 

fi inapoiat (la depunerea dosarului) 

➢ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate in metodologia de concurs; copiile vor fi insotite de catre originale pentru certificarea 

conformitatii cu originalul; dupa stabilirea conformitatii cu originalul, de catre secretarul comisiei de 

concurs/ responsabil RUNOS, originalele vor fi inapoiate: 

➢ diploma de bacalureat 

➢ diploma de licenta 

➢ diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale 

➢ copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 

în specialitatea studiilor, în copie; copiile vor fi insotite de catre originale pentru certificarea 

conformitatii cu originalul iar dupa stabilirea conformitatii cu originalul, de catre secretarul comisiei de 

concurs/ responsabil RUNOS, originalele vor fi inapoiate 

➢ cazierul judiciar  

➢ 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; adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie sa conţina, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

➢ copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la 

ultimul loc de muncă 

➢ curriculum vitae 

➢ copia chitantei de plata a taxei de concurs/ examen. Taxa de 50 de lei se va plati la casieria spitalului 

pana cel tarziu in ziua depunerii dosarului iar copia va fi atasata dosarului. In cazul in care candidatul a 

mai participat la un examen organizat de catre spital si a platit o taxa pentru particpare la concurs in 

ultimele 6 luni, va depune doar copia chitantei cu care a platiti taxa de participare la concursul anterior. 

Dosarele vor fi depuse la secretariatul Spitalului Orasenesc Rupea, de la sediul din strada Republicii, nr. 128, 

Rupea, judetul Brasov, pana in data de 01.07.2022, in intervalul orar 08:00- 15:00. 

Toate probele de concurs se vor desfasura la sediul spitalului din strada Republicii, nr. 128, Rupea, judetul 

Brasov.  

Examenul consta in 3 probe: 

➢ proba de selectie a dosarelor 

➢ proba scrisa 

➢ proba orala interviu 

Prima proba, proba scrisa va avea loc in data de 07.07.2022 la ora 10:00, iar probele urmatoare se vor 

desfasura respectand metodologia de concurs si normele legale in vigoare privind organizarea concursurilor 

pentru psoturile vacante din sistemul public.  

Bibliografia/ tematica de concurs este urmatoarea: 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST  
Tematică si bibliografie examen  
ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS 
1. Administrarea medicamentelor; 
2. Sonde, spălături, clisme; 
URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE 
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1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă; 
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de urgenţă; 
3. Edemul pulmonar acut (EPA):  

  -Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă;  
  -Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută; 
  -Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen); 

4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile 
spitaliceşti; 
5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată; 
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă; 
7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.) 
  -cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă; 
8. Insuficienta renală acută: 
 -cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, hemodializa (rinichiul 
artificial) 
  -dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic. 
9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital; 
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;. 
11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de 
urgenţă; 
12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.) 
 -Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia 
subarahnoidiană 
 -Conduita de urgenţă, conduita în spital. 
13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă; 
14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi; 
15. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru); 
 -Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb); 
 -Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi; 
BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE 
1. Scarlatina - etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie; 
2. Rujeola - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
4. Varicela - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
7. Gripa - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
8. Difteria - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
9. Tuberculoza - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
10. Hepatitele; 
11. SIDA- etiologie, simptomatologie; 
TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR 
1. Contuzia; 
2. Entorsele; 
3. Luxaţiile; 
4. Fracturile; 
BOLILE DE NUTRIŢIE 
1.Diabetul zaharat; 
RESUSCITARE 
1. CPR – Resuscitarea cardiopulmonară  

2. ACLS – Resuscitarea Cardiacă Avansată  

3. PALS – Resuscitarea Pediatrică Avansată  
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4. Tehnici medicale de urgență  

Bibliografia 
(1) Coord. Prof. Dr Marcean Crin: Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști                   

(vol. I+vol. II+vol. III), Ed. Universitară “Carol Davila”, București-2021;  

(2) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 

I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare; 

(3) Legea nr. 282/5 octombrie 2005, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de 

sânde şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în 

vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul II-art. 7, 

Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j); 

(4) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 

privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16); 

(5) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  

cu modificările și completările ulterioare; 

(6) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 

medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările 

ulterioare; 

(7) Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 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, publicat în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012; 

(8) Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de 

practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis 

din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 

21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24 

(9) Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 

curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor 

în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi 

controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 

2021 

(10) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare; 

(11) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor  de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 

2016; 

Concurs pentru ocuparea a trei posturi de asistent medical laborator- in cadrul laboratorului de analize 

medicale 

ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 
Tematică si bibliografie examen  
NOŢIUNI DE RADIOFIZICĂ 
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1. Noţiuni de fizică a atomului 

2. Fizica radiaţiilor X  

3. Proprietăţile razelor X utilizate în radiodiagnostic  

FORMAREA IMAGINII RADIOLOGICE  

1. Legile fizice ale formării imaginii 

2. Filmul radiografic 

3. Developare  

4. Calitatea filmului radiografic  

5. Factori de calitate în aprecierea imaginii radiografice  

6. Ecranul întăritor  

NOŢIUNI DE RADIOPROTECŢIE  

SUBSTANŢELE DE CONTRAST  

1. Substanţele de contrast utilizate în radiologia convenţională  

2. Substanţele de contrast utilizate în tomografia computerizată  

3. Reacţii adverse apărute la administrarea intravasculară de substanţe de contrast iodate  

4. Metode de prevenire şi combatere a incidentelor şi accidentelor post-administrare a substanţelor de 

contrast  

5. Substanţele de contrast utilizate în ecografie  

6. Substanţele de contrast utilizate în rezonanţa magnetică (IRM)  

7. Rolul asistentei în administrarea substanţelor de contrast intravenoase  

APARATUL DE RADIOLOGIE CONVENŢIONALĂ  

1. Componenţa aparatului de radiologie 
2. Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene 
TIPURI DE APARATE RADIOLOGICE 

1. Aparatul de mamografie 

2.Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ 

1. Aparatura de tomografie computerizată 

2. Formarea imaginii 

3. Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene 

NOŢIUNI DE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ VASCULARĂ ŞI NON-VASCULARĂ 

Tehnici care nu utilizează raxe X: 

Ecografia: 

-proprietăţile undelor ultrasonore  

-principiul ultrasonografiei  

-aparatul de ecografie  

-tipuri de investigare ecografică  

-avantajele şi dezavantajele ecografiei  

-rolul asistentului de radiologie şi imagistică medicală în ecografie  

Imagistică prin rezonanţă magnetică: 

-noţiuni de fizică  

-aparatura de rezonanţă magnetică  

-indicaţiile I.R.M.  

-contraindicaţiile I.R.M.  

EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A CRANIULUI 

1. Radioanatomia craniului  
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2. Repere anatomice la nivel cranian  

3. Tehnici de explorare a craniului  

-Explorarea radiologică convenţională  

-Examenul computertomografic a craniului  

-Examenul prin rezonanţă magnetică a craniului  

EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A COLOANEI VERTEBRALE  

1. Radioanatomia coloanei vertebrale  

2. Tehnici de explorare a coloanei vertebrale  

-Explorarea radiologică convenţională  

-Examenul computertomografic a coloanei vertebrale  

-Examenul prin rezonanţă magnetică a coloanei vertebrale  

EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A TORACELUI  

1. Radioanatomia toracelui  

2. Tehnici de explorare a toracelui  

-Explorarea radiologică convenţională  

-Examenul computertomografic a toracelui  

-Examenul prin rezonanţă magnetică a toracelui  

EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI DIGESTIV  

1. Radioanatomia aparatului digestiv  

2. Tehnici de explorare a aparatului digestiv  

-Explorarea radiologică convenţională  

-Examenul computertomografic a aparatului digestiv  

-Examenul prin rezonanţă magnetică a aparatului digestiv  

EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI UROGENITAL 

1. Noţiuni de radioanatomie aparat urogenital 

2. Tehnici de explorare a aparatului urogenital 

-Explorarea radiologică convenţională  

-Examenul computertomografic a aparatului urogenital  

-Examenul prin rezonanţă magnetică a aparatului urogenital 

 EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A MEMBRULUI SUPERIOR  

1. Radioanatomia membrului superior  

2. Tehnici de explorare a centurii scapulare şi membrului superior liber  

-Explorarea radiologică convenţională  

-Examenul computertomografic a membrului superior  

-Examenul prin rezonanţă magnetică a membrului superior  

EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A MEMBRULUI INFERIOR  

1. Radioanatomia membrului inferior  

2. Tehnici de explorare a membrului inferior  

-Examenul radiologic convenţional 

-Examenul computertomografic a membrului inferior  

-Examenul prin rezonanţă magnetică a membrului inferior  

TEHNICI RADIOIMAGISTICE DE EXPLORARE A SÂNULUI  

1. Noţiuni de radioanatomie a sânului  

2. Mamografia diagnostică  

3. Principalele incidente ale mamografiei  

4. Alte tipuri de examinări mamografice  
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5. Ecografia mamară  

6. Imagistica prin rezonanţă magnetică a sânului  

7. Rolul asistentului de radiologie şi imagistică medicală  

ATRIBUTIILE ŞI COMPETENŢELE PROFESIONALE ALE ASISTENTULUI DE RADIOLOGIE  

BIBLIOGRAFIE:  

(A) A.M. Bratu, C. Zaharia – Radioimagistică medicală-Radiofizică şi tehnică – Editura Universitară 
„Carol Davila”, 2016; 

(B) Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul 
activităților nucleare, , Monitorul Oficial al României, partea I, nr.552 din 27 iunie 2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

(C) Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia 
persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr.446 bis/25.06.2002, cu modificările și completările ulterioare; 

(D) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare; 

(E) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 293/30 
august 2004 pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate radiologică în practica de 
radioterapie, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1253 din 24 decembrie 
2004;  

(F) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 
53/2014,  cu modificările și completările ulterioare; 

(G) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările 
ulterioare;  

(H) Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 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, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea I,               nr. 855 din 18 decembrie 2012; 

(I) Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii 
procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate 
pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 
procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021; 

(J) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare; 

(K) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor  de aplicare a 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 
decembrie 2016; 

INGRIJITOARE DE CURATENIE 
LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

➢ fisa postului 
➢ Ordinul MS nr. 1101 din 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare 

a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile spitalicesti- ANEXA 4: 
o Definitia infectiei asociate asistentei medicale, modalitati de prevenire 
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o Precautiuni standard 
➢ Ordinul MS nr. 1761 din 2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia 

şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 
curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia 
mâinilor în funcţie de nivelul de risc: 

o definitii: 
▪ curatarea 
▪ dezinfectia 

o operatiuni de curatare si dezinfectie, metode de aplicare a dezinfectantilor in 
funtie de suportul tratat 

o reguli de utilizare a dezinfectantilor, pregatirea solutiilor de lucru 
o spalarea mainilor si dezinfectia igienica a mainilor 
o reguli de intretinere a ustensilelor de curatenie 

➢ Ordinul MS 1226 din 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 
rezultate din activitati medicale: 

o definitii 
o clasificari 
o colectarea la locul de producer 
o ambalarea deseurilor 
o depozitarea temporara 
o transportul deseurilor 
o responsabilitati in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitati 

medicale 
➢ Ordinul MS nr 1025 din 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru 

unitatile medicale: 
o colectarea la sursa a lenjerie murdare 
o transportul si predrea lenjeriei murdare 
o transportul si depozitarea lenjeriei curate 

Calendar evenimente: 

➢ data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 01. 07.2022 ora 15:00 

➢ datele de desfăşurare a probelor de concurs: 

o selectie dosare: pana in 04.07.2022 ora 15:00 

o proba scrisa: in 07.07.2022 ora 10:00 

o proba orala/ interviu: 11.07.2022 ora 10:00 

➢ termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: 

o selectie dosare: in 72 de ore de la data limita de depunere a dosarelor 

o proba scrisa: in 24 ore de la terminarea probei 

o proba orala / interviu: in 24 ore de la terminarea probei 

➢ termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:  

o după afişarea rezultatelor obţinute la probele de examen, candidaţii nemulţumiţi pot depune 

contestaţie în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului fiecarei probe sub 

sancţiunea decăderii din acest drept 

➢ precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale: 

o la 24 de ore dupa rezolvarea contestatiilor de la ultima proba- interviul de selectie 

intocmit: 

responsabil RUNOS, 

Hetrea Maria 

aprobat: 

manager, 

dr. Lariu Adina 


