
 
 

A N U N Ț 

 

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA organizează, în temeiul Metodologiei-cadru aprobate prin HG 

286/2011, concurs pentru ocuparea a unui post vacant de asistent medical generalist cu normă întreagă, în cadrul 

compartimentului Camera de Primiri Urgențe Adulți - a Spitalului Orășenesc Hârșova, la care au acces persoane 

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 asistent medical:  

a) diplome de absolvire a învățământului de specialitate (bacalaureat, postliceală, licență sau echivalare);  

b) certificat de membru OAMGMAMR sau adeverință de la O.A.M.G.M.A.M.R. - pentru cei care nu au practicat) 

c) vechimea nu constituie criteriu de departajare. 

Calendarul de desfășurare privind conursul este următorul:  
a) selecţia dosarelor de înscriere;  

b) proba scrisă;  

c) proba practică 

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 ( aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil pe anul 2022 și asigurarea de răspundere 

civilă valabilă pe anul 2022, adeverință de la O.A.M.G.M.A.M.R. - pentru cei care nu au practicat ;  

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 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 format Europass;  

g) dovada achitării taxei de participare. 

Concursul se va organiza conform următorului calendar:  
- 17 Iunie 2022 - termen-limită de depunere a dosarelor de concurs - ora 1200  

- 20 Iunie 2022 - etapa de selecție a dosarelor - ora 1400 

- 20 Iunie 2022 - afișarea rezultatelor(după etapa de selecție a dosarelor) - ora 1600 

- 21 Iunie 2022 - termenul de depunere a contestațiilor (selecția dosarelor) - ora 1100 

- 22 Iunie 2022 - soluționarea contestațiilor (selecția dosarelor) - ora 1500 

- 22 Iunie 2022 - afișarea rezultatelor după contestații (selecția dosarelor) - ora 1600 

- 23 Iunie 2022 - proba scrisă - ora 1100 

- 23 Iunie 2022 - afișarea rezultatelor după proba scrisă - ora 1600 

- 24 Iunie 2022 - termenul de depunere a contestațiilor (proba scrisă) - ora 1000 

- 27 Iunie 2022 - soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor(proba scrisă) - ora 1600 



- 28 Iunie 2022 - proba practică - ora 1000 

- 29 Iunie 2022 - termenul de depunere a contestațiilor (proba practică) - ora 1400 

- 30 Iunie 2022 - soluționarea contestațiilor (proba practică) - ora 1530 

- 30 Iunie 2022 - afișarea rezultatelor finale - ora 1600 

  Bibliografie:  
 Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.  

 Legea 46/2003 a drepturilor pacientului.  

 OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de 

asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, al Moașelor și 

Asistenților Medicali din România.  

 OMS 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare 

publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și 

dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de 

aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a 

derulării și eficienței procesului de sterilizare.  

 OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței 

medicale în unitățile sanitare.  

 OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități 

medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din 

activități medicale.  

 Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.  

 Manualul Tintinalli pentru Medicină de urgență secțiunea III - Probleme și tehnici în resuscitare, secțiunea V – 

Analgia, anestezia și durerea, secțiunea VI – managementul de urgență al plăgilor, secțiunea IX – Urgențele 

gastrointestinale, secțiunea X – Afecțiuni renale și genitourinare, secțiunea XII - Pediatrie 

 Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale - Lucreția Titircă - 

Editura Viața Medicală Românească 

 Urgențele medico-chirurgicale – Lucreția Titircă (sinteze pentru cadre medii) 

Tematică: 

• Resuscitarea de bază la adulți  

• Resuscitarea și urgențele neonatale  

• Resuscitarea cardiopulmonară pediatrică  

• Managementul căilor respiratorii în pediatrie  

• Accesul vascular  

• Managementul durerii acute la pacientul adult  

•Evaluarea și pregătirea plăgilor 

• Metode de închidere a plăgilor  

• Leziuni ale brațului, mâinii, vârfului degetului și unghiei  

• Corpi străini la nivelul țesuturilor moi  

• Urgențe medico-chirurgicale 

 
Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (compartimentul RUNOS), iar concursul (proba scrisa) va avea loc 

la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova, unde se va asigura înregistrarea audiovizuală a probei scrisă de concurs și a probei practice. 

Taxa de concurs se achită la casieria Spitalului Orășenesc Hârșova.  

Secretariatul comisiilor de concurs va fi asigurat de dna. Dragomir Alexandra.  

Detalii privind condițiile specifice, bibliografia de concurs și tematica sunt disponibile la adresa de e-mail 

resurseumane@spitalharsova.ro și pe site-ul spitalului www.spitalharsova.ro . Menționăm că au fost respectate prevederile O.U.G. 

90/2017.  

 

MANAGER,  

ec. ZIDARU ANDREI-BOGDAN         

RUNOS 

Nicolescu Carmen 
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