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A N U N Ț 

 
 

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA organizează, în temeiul 

Metodologiei-cadru aprobate prin HG 286/2011, concurs pentru ocuparea unui post 

vacant de moașă, perioada nedeterminata, în cadrul compartimentului 

obstetrică-ginecologie al spitalului, la care au acces persoane fizice care întrunesc 

cumulativ următoarele condiții generale: 
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
  b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 
  c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
  d) au capacitate deplină de exerciţiu; 
  e) au 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) îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 
  g) 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 ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; 

h) au plătit o taxă de participare de 100 lei. 
 

Condiții specifice pentru ocuparea postului de moașă: 
a) diplomă de absolvire a învățământului de specialitate (postliceală, licență sau 

echivalare); 
b) certificat de membru OAMGMAMR; 
c) vechimea nu constituie criteriu de departajare. 

 

Concursul se desfășoară în două etape: 
  a) selecţia dosarelor de înscriere; 
  b) proba scrisă; 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină: 
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 şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
  d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
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care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
  e) 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; 
  f) curriculum vitae; 

g) dovada achitării taxei de participare. 
  

Concursul se va organiza conform următorului calendar: 
• 02 - 16 iulie 2019 (1300) - termen-limită de depunere a dosarelor de concurs; 

• 16 iulie 2019 (1500) - etapa de selecție a dosarelor; 

• 16 iulie 2019 (1600) - afișarea rezultatelor (după etapa de selecție a dosarelor); 

• 17 iulie 2019 (1600) - termenul de depunere a contestațiilor (selecția dosarelor); 

• 18 iulie 2019 (1200) - soluționarea contestațiilor (selecția dosarelor);  

• 18 iulie 2019 (1600) - afișarea rezultatelor după contestații (selecția dosarelor); 

• 23 iulie 2019 (1200) - proba scrisă; 

• 23 iulie 2019 (1500) - afișarea rezultatelor după proba scrisă; 

• 24 iulie 2019 (1500) - termenul de depunere a contestațiilor (proba scrisă); 

• 25 iulie 2019 (1500) - soluționarea contestațiilor (proba scrisă); 

• 25 iulie 2019 (1600) - afișarea rezultatelor finale. 

 

Tematică: 

1. OBSTETRICA : 

-Noţiuni de anatomie a organelor genitale 

-Fiziologia aparatului genital 

-Fecundaţia şi implantaţia 

-Embriogeneza şi placentaţia  

-Lichidul amniotic şi cordonul ombilical 

-Modificările organismului matern în timpul sarcinii 

-Sarcina normală 

-Sarcina patologică 

-Fiziologia naşterii 

-Naşterea în prezentaţia craniană occipitală 

-Delivrenţa 

-Lăuzia fiziologică şi îngrijirile nou-născutului 

-Lăuzia patologică 

-Travaliul anormal 

-Traumatismul obstetrical 

2) GINECOLOGIE 

-Sindroame cardinale în ginecologie 

-Contracepţia 

-Bolile cu transmitere sexuală 

-Infertilitatea 

-Elemente de reproducere umană asistată (asistenţa medicală la procreere) 

3) URGENŢELE ÎN OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 

4)  Recoltarea produselor biologice şi patologice 

-Recoltarea sângelui 

-Recoltarea urinei 



-Recoltarea secreţiilor vaginale 

Sondaje, spălături, clisme 

-Sondajul vezical 

-Spălătura vaginală 

-Clisme evacuatoare 

5) Administrarea medicamentelor 

 

BIBLIOGRAFIE:  

A) Virgil Ancăr, Crângu Ionescu – Obstetrică-Editura Naţional-2012; 

B) Virgil Ancăr, Dr.Crângu Ionescu - Ginecologie-Editura Naţional-2008; 

C) Lucreţia Titircă: Urgenţele medico-chirurgicale - Sinteze, Editura medicală, Bucureşti, 

Ediţia  a-III-a, 2016 

D) Silvian Daschievici, Mihai Mihailescu; Chirurgie - Manual pentru cadre medii şi scoli 

sanitare postliceale; Capitolul 6. Ed Medicala Bucuresti, 2007;  

E) Lucreţia Titircă: Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali - Editura 

Viaţa Medicală Românească, 1995; 

F) 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; 

G) Legea nr. 282/5 octombrie 2005 - Republicată, 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, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188/17 martie 2014 (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); 

 H) 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); 

I) 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; 

J) 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; 

K) 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; 



L) Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de 

lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 

procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de 

aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a 

metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare publicat în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

M) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 

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

N) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare 

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

decembrie 2016; 

 

 

 
Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (compartimentul RUNOS), 

iar concursul va avea loc la sediul Primăriei orașului Hârșova, unde se va asigura înregistrarea 

audiovizuală a probelor de concurs (în sala mică de consiliu de la etajul I). 

Taxa de concurs se achită la casieria Spitalului Orășenesc Hârșova. 

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de secretar Tudoran Georgeta 

Magadalena  (0771225275 // secretariat@spitalharsova.ro) 

Detalii privind condițiile specifice, bibliografia de concurs și tematica sunt disponibile la 

adresa de e-mail secretariat@spitalharsova.ro 

Menționăm că au fost respectate prevederile O.U.G. 90/2017. 

 

 

 

 

MANAGER, 
ec. Andrei-Bogdan Zidaru 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          secretar comisii, 

          Tudoran Georgeta-Magdalena 
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