
 

 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE     

ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEŞ” CRAIOVA 

Str.Calea Bucuresti nr.126;Tel : 0251/543106;Fax:0251/542157 

           APROBAT, 

                                                                                                                                    MANAGER 

As.Univ.Dr.Turcu Andreea Adina 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR DESFASURARE CONCURS 

 

 

1. Data limita depunere dosar :  21.04.2017 ; 

2. Ora limita depunere dosar : 13.00 ; 

3. Locatie depunere dosar :  Secretariatul unitatii, Craiova, Str.Calea Bucuresti nr.126, Jud.Dolj ; 

4. Selectie dosar  : 24.04.2017 

5. Afisare rezultat selectie dosar : 24.04.2017, ora 15.00 

6. Termen depunere contestatii selectie dosar : 25.04.2017, ora 15.00 

7. Afisare rezultate contestatii selectie dosar : 26.04.2017, ora 15.00 

8. Proba scrisa : 03.05.2017, ora 09.00 ; 

9. Afisare rezultat proba scrisa : 03.05.2017 ; 

10. Termen depunere contestatii proba scrisa :04.05.2017, ora 15.00; 

11. Termen afisare rezultat contestatie proba scrisa 05.05.2017; 

12. Proba interviu : 08.05.2017 ; 

13. Afisare rezultat proba practica: 08.05.2017; 

14. Termen depunere contestatii proba practica: 09.05.2017, ora 15.00; 

15. Termen afisare rezultat contestatie proba practica 10.05.2017 

16. Termen afisare rezultat final :11.05.2017 ;         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE     

ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEŞ” CRAIOVA 

Str.Calea Bucuresti nr.126;Tel : 0251/543106;Fax:0251/542157 

           APROBAT, 

                                                                                                                                    MANAGER 

As.Univ.Dr.Turcu Andreea Adina 

  

TEMATICĂ  

PENTRU CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL  

 –VACANT -  

 

 I Tehnici de evaluare şi staisfacere a nevoilor fundamentale  

1. Nevoia de a respira şi de a avea o bună circulaţie  

- Evaluarea funcţiilor vitale 

- Observarea şi măsurarea respiraţiei  

- Măsurarea pulsului  

- Măsurarea tensiunii arteriale 

- Intervenţii pentru menţinerea sau favorizarea expansiunii pulmonare 

- Intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor  

- Intervenţii pentru menţinerea căilor respiratorii libere 

- Intervenţii pentru favorizarea oxigenării  

2. Nevoia de a bea şi de a mânca     

- Alimentaţia pacientului  

- Hidratarea şi mineralizarea organismului  

3. Nevoia de a elimina  

- Determinarea cantităţii de urină pe 24 ore 

- Captarea dejecţiilor fiziologice şi patologice  

- Aspiraţia gastrică 

- Tubajul intestinal- aspiraţia intestinală continu  

- Stomiile  

- Urmărirea bilanţului lichidian 

- Măsurarea greutăţii şi înălţimii corporale 

4. Nevoia de a se mişca şi de a avea o bună postură  

- Patul bolnavului  

- Pregătirea  şi schimbarea patului 

- Poziţiile pacientului în pat  

- Schimbările de poziţie ale pacientului  

- Mobilizarea pacientului  

- Transportul pacientului  

5. Nevoia de a dormi şi a se odihni 

- Rolul asistentei în satisfacerea nevoii de odihnă a pacientului 

- Exerciţii de relaxare  

- Meditaţia  

6. Nevoia de a te îmbrăca  

- Îmbrăcarea şi dezbrăcarea pacientului  

7. Nevoia de a menţine temperatura constantă a corpului  

- Măsurarea temperaturii 

8. Nevoia de a evita pericolele 

- Factorii de mediu  

- Mediul securizat şi protecţie 

- Măsuri în vederea asigurării mediului securizant 

- Preveneirea infecţiilor intraspitaliceşti 

- Durerea  

- Rolul asistentei în ameliorarea reacţiilor emoţionale şi comportamentelor la stress 

 

 

 

 



 

9. Nevoia de a comunica 

- Comunicarea terapeutică 

10. Nevoia de a acţiona conform propriilor credinţe şi valori 

- Rolul asistentei în susţinerea spirituală a pacientului  

11. Nevoia de a te realiza 

- Rolul asistentei în promovarea unui concept pozitiv despre sine 

12. Nevoia de recreere  

- Asigurarea mijloacelor de recreere a pacientului  

13. Nevoia de a învăţa  

- Rolul asistentei în educaţiea pentru sănătate 

II. Puncţiile  

- Puncţia venoasă 

- Puncţia arterială 

- Puncţia pleurală 

- Puncţia abdominală( paracentaza) 

- Puncţia pericardică 

- Puncţia cahidiană 

- Puncţia articulară 

- Puncţia osoasă 

- Puncţia vezicii urinare 

- Puncţia femurului de sac Douglas 

- Puncţii biopsice 

III. Recoltarea produselor biologice şi patologice 

- Recoltarea sîngelui 

- Recoltarea exudatului faringian 

- Recoltarea secreţiei nazale , oculare şi otice 

- Recoltarea sputei 

- Recoltarea urinei  

- Recoltarea varsaturilor 

- Recoltarea materiilor fecale 

- Recoltarea lichidului cefalo- rahidian 

- Recoltarea secreţiilor purulente 

- Recoltarea secreţiilor vaginale 

IV. Sondaje , spălături , clisme 

- Sondajul gastric 

- Sondajul duodenal 

- Sondajul vezical 

- Sondajul traheo- bronsic 

- Spălătura ocular 

- Spălătura  vezicii urinare 

- Spălătura vaginală 

- Cisma 

- Clisma evacuatoare 

- Clisma terapeutică  

- Introducerea tubului de gaze  

V. Administrarea medicamentelor 

- Administraea medicamentelor pe cale orară 

- Administrarea medicamentelor pe cale  

-Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie 

Adminstarea medicamentelor pe suprafaţa tegumentelor 

- Administraea medicamentelor pe suprafaţa mucoaselor 

- Administrarea medicamentelor pe cale parenterala 

VI. Determinarea grupelor sanguine 

VII. Transfuzia de sînge 

VIII. Pregătirea preoperatorie  

IX. Supravegherea postoperatorie şi îngrijirile acordate pacienţilor operaţi. 

X. Pregătirea pacientului pentru explorări radiologice 

- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului ostro-articular 

- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a organelor toracice 

 



 

- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică  gastro-intestinal 

- Pregătirea pacientului pentru examenului radiologic al colonului  

- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a colecistului şi a căilor biliare 

- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică  a apartului renal 

- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a apartului acdrdiovascular 

- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a sistemului nervos central 

- Pregătirea pacientului pentru explorarea cu izotopi radioactivi 

XI. Pregătirea pacientului pentru explorări ondoscopic 

- Pregătirea pacientului pentru bronhoscopie 

- Pregătirea pacientului pentru esofagoscopie 

- Pregătirea pacientului pentru gastroscopie 

- Pregătirea pacientului pentru entoscopie reetrosigmoidina 

- Pregătirea pacientului pentru cistoscopie 

- Pregătirea pacientului pentru colonoscopie 

- Pregătirea pacientului pentru calposcopie 

- Pregătirea pacientului pentru plcuscopie 

- Pregătirea pacientului pentru laparascopie 

Urgenţe medico-chirurgicale 

1. Socul Traumatic , cardiogen, anfilactic septic 

2. Resuscitarea cardio-respiratorie 

3. Conduita de urgenţă în: 

- infarctul de miocard  

- edemul pulmonar acut 

- colica biliară  

- ocluzia intestinală  

- hemoragia digestivă superioară 

- insuficienta renală acută 

- colica renală 

- retenţia acută de urină 

- hemoragiile ORL 

- glaucomul 

4. Primul ajutor în: 

- traumatisme ( cranio- cerebrale , vertebromedulare, gîtului, torace abdominale , abzinului , membrelor) 

- politraumatismele ( primul ajutor transportul)  

- primul ajutor în ( arsuri, electrocutare , degerături , insolaţie , înec , muscătura de sarpe)  

- intoxicaţii acute oxogene ( măsuri terapeutice nespecifice de prim ajutor şi administrarea de antibiotice). 

Boli Infecţioase cu poartă de intrare respiratorie  

- Rinite  

- Angine 

- Pneumopatii 

       Boli Infecţioase cu poartă de intrare digestivă 

- dizenteria 

- hepatitele virale acute 

- toxiinfecţiile alimentare  

     Sindromul eruptiv  în bolile infecţioase  

- rujeolă  

- rubeolă 

- varicela  

- scarlatină 

    Manifestări nervoase în bolile infecţioase  

- meningitele 

- encefalitele 

Director de ingrijiri medicale 

As.Med.Pr.Poenaru Luminita  
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BIBLIOGRAFIE  

PENTRU CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL  

 –VACANT -  

 

 

1. LUCRETIA TITIRCA – TEHNICI DE EVALUARE SI INGRIJIRI ACORDATE DE ASISTENTI 

MEDICALI; 

 

2. LUCRETIA TITIRCA – URGENTE MEDICOCHIRURGICALE SINTEZE PENTRU CADRE MEDII; 

 

3. C. BORUNDEL – MEDICINA INTERNA PENTRU ASISTENTII MEDICALI 

 

4. C. BOCARNEA – BOLI INFECTIOASE SI EPIDEMIOLOGIE; 

 

5. ORDIN Nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea 

in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a 

eficientei procedurii de curatenie 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 
 

6. ORDIN Nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare 

 

7. ORDIN Nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate 

din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind 

deseurile rezultate din activitati medicale 
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Tematica pentru concurs post vacant - asistent medical generalist laborator (PL)  

Laborator analize medicale 
I. BIOCHIMIE 

1. Biochimia sangelui: 

 Dozarea: proteine totale, urea, creatinina, acidul uric, bilirubina, albumina, glicemia (hipo si hiperglicemia, 

diabetul zaharat – metode de explorare in laborator); 

 Explorarea metabolismului lipidic: colesterol, trigliceride, HDL – colesterol si LDLcolesterol; 

 Determinarea enzimelor: GOT, GPT, GGT, amilaza, CPK, CK-MB, fosfataza alcalina; 

 Determinarea ionilor: calciu seric total, calciu ionic, magneziu, fier, sodium, potasiu, clor. 

Pentru toate analizele enumerate: recoltare, principiul metodei, tehnica de lucru, intervale de referinta, semnificatie 

clinica. 

2. Biochimia urinii: 

 componentii normali si patologici ai urinii; 

 examenul de laborator al urinii (recoltare, prepararea probelor, examenul fizico-chimic si al sedimentului 

urinar); 

 intervale de referinta, semnificatie clinica. 

3. Biochimia LCR-ului: 

 compozitia chimica a LCR, explorarea de laborator a LCR. 

II. HEMATOLOGIE 

1. VSH – ul: 

Principiu, semnificatie, surse de erori. 

2. Reticulocitul: 

Structura, semnificatie, tehnica de determinare (coloratia). 

3. Hemograma completa (cu formula leucocitara): 

Recoltare, executie, intervale de referinta, interpretare, erori. 

4. Coloranti si coloratii folosite curent in laboratorul de hematologie. 

5. Teste de explorare a hemostazei si coagularii (TS, TC, PT, APTT). 

6. Grupele sanguine: sistemul OAB, Rh. 

7. Determinarea fibrinogenului, INR, APTT. 

8. Principii de protectia muncii in activitatea sistemului de laborator, profilaxia imbolnavirilor cu HIV sau hepatite. 

III. MICROBIOLOGIE si PARAZITOLOGIE 

1. Executarea unor frotiuri. 

2. Coloratia simpla cu albastru de metilen. 

3. Coloratii pentru metode de diferentiere: Gram, May-Grumwald, Giemsa,. 

4. Antibiograma: definitie, tehnici de executare in principiu, interpretare, importanta. 

5. Metode de recoltare si insamantare a produselor patologice: urina, sange, (hemocultura), secretii si lichide de 

punctie, secretia laringotraheala, materii fecale, exudatele (faringian, nasal) si sputa. 

6. Examenul materiilor fecale: 

 recoltarea si examinarea probelor in laborator pentru evidentierea parazitilor. 

7. Principii de protectia muncii in laboratorul de microbiologie si parazitologie. 

IV. IMUNOLOGIE 

 Determinarea: ASLO, CRP, FR, SLE, HCG – principii, mod de lucru, semnificatie clinica. 

V. RECOLTAREA PROBELOR DE SANGE: 

 Tehnici de recoltare: sistem de recoltare cu vacuum, punctia venoasa, punctia capilara. 

VI. Cunostinte operare PC 

 

 

 

Medic Sef Laborator analize Medicale 

Dr.Constantinescu Doina 
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Bibliografia pentru concurs post vacant - asistent medical generalist laborator (PL) 

 Laborator analize medicale 
Metode de laborator de uz current – Editura Medicala Bucuresti 1977 

 Biochimie Clinica – Mircea Cucuianu – Editura Dacia Cluj Napoca – 1998 

 Biochimie Clinica – Denisa Mihele – Editura Medicala Bucuresti 2003 

 Biochimie Clinica – metode de laborator – Editura Medicala Bucuresti 2002 

 Laborator  clinic – Hematologie – Kondi Vanghel – Editura Medicala 1981 

 Biochimie Clinica – Eugen Mody – Editura ALL 2000 

 Hematologie clinica – Delia Mut Popescu – Editura Medicala Bucuresti 2001 

 Microbiologie – Lucia Debeleac – Editura Amaltea 2003 

 Microbiologie si parazitologie medicala – Gheorghe Dimache – Editura Uranus Bucuresti 1994 

 Parazitologie medicala – Simona Radulescu – Editura ALL 2000 

 Analize de laborator si alte explorari diagnostice – Editura Medicart 2007 

 Ord. M.S. nr. 916/27.07.2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al 

infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare 

 Ord. M.S. nr.261/2007 Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile 

sanitare publice 

 Ord. M.S. nr. 1226/2012 Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultare din activitatea 

medicala 
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Regulament privind organizarea si desfasurarea concursurilor/examenelor  de ocupare a posturilor vacante  

 

 Prezentul Regulament a fost intocmit in baza prevederilor H.G. nr.286/2011- pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , 

modificat si completat prin H.G. nr.1027/2014- pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, in vedere ocuparii 

urmatorelor  posturi  vacante,astfel   :   

- 3  posturi  vacante de asistent medical generalist (S) in cadrul Compartimentului de Anestezie si Terapie Intensiva  ; 

- 2  posturi  vacante de asistent medical generalist (PL) in cadrul Camera de garda Boli Infectioase  ; 

- 2  posturi  vacante de asistent medical generalist (S) in cadrul Clinicii Boli Infectioase Copii   ; 

- 1 post vacant de asistent medical laborator generalist (PL) in cadrul Laboratorului de Analize Medicale ; 

 

Potentialii candidati vor depune cerere inregistrata la secretariatul unitatii, in vederea inscrierii la concurs si vor respecta intocmai 

prevederile prezentului Regulament , privind organizarea si desfasurarea concursului/examen. 

La concurs/examen poate participa orice persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

CONDITII GENERALE: 

a)are cetatenia romana; 

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

 d)are capacitate deplina de exercitiu; 

 e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de 

medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

  f)indeplineste conditiile de studii si de vechime si, dupa caz, de vechime  si conditiile specifice pentru postul respectiv ; 

 g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de 

serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei 

infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit 

reabilitarea; 

CONDITII SPECIFICE: 
- Asistent Medical Generalist (S) : Diploma de Bacalureat, Diploma de licenta studii superioare asistent medical , certificat membru 

OAMGMAMR vizat la zi , vechime in specialitatea de asistent medical 6 luni ; 

- Asistent Medical Generalist (PL) : Diploma de Bacalureat, Diploma de absolvire postliceala asistent medical , certificat membru 

OAMGMAMR vizat la zi, vechime in specialitatea de asistent medical 6 luni ; 

- Asistent Medical Laborator  Generalist(PL): Diploma de Bacalureat , Diploma de absolvire postliceala asistent medical 

laborator/Diploma de absolvire postliceala asistent medicala + curs specializare asistent laborator ,  certificat membru OAMGMAMR 

vizat la zi, vechime in specialitatea de asistent medical 6 luni ; 

 

DOSARUL DE CONCURS 

Pentru inscrierea la concurs,candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente: 
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; 

   b)copia si original actului de identitate, certificat nastere si casatorie; 

   c)copiile si original al documentelor care sa ateste nivelul studiilor - diploma bacalaureat , diploma licenta , diploma postliceala sanitara si ale altor 

acte care atesta efectuarea unor specializari ; 

   d) copie si original dupa autorizatia de libera practica , vizata la zi, pentru unitati sanitare cu paturi  ;  

   e) copie si original carte de munca, adeverinta vechime (tip ITM ) si extras REVISAL , care sa ateste vechimea in munca, in specialitatea studiilor; 

   f)cazierul judiciar ; 

   g)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicina 

muncii ; 

   h)curriculum vitae; 

 i) chitanta de plata a taxei de concurs , in valoare de 200 lei- asistente ( se achita la casieria unitatii ) ; 

Actele se vor aduce in original si xerocopie si vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de Biroul de Resurse Umane al spitalului. 

DEPUNEREA DOSARELOR 

Dosarele de participare la concurs/examen vor fi depuse la Biroul R.U. al spitalului in termien de 10 zile lucratoare de la data 

afisarii anuntului, dar nu mai tarziu de data de 21.04.2017,  iar in termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii 

termenului de depunere, comisia de concurs va afisa rezultatul admiterii/respingerii dosarului,  pe baza indeplinirii conditiilor 

de participare. 



Concursul de ocupare a posturilor vacante se va desfasura pe data de 03.05.2017 , cu incepere de la ora 09.00, la sediul unitatii 

si va consta in doua probe : proba scrisa si proba de interviu . 

 Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, ca punctaj general dar si individual, pentru fiecare dintre probe. 

 

 

 SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR 

 Dupa afisarea rezultatelor, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii 

rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data aafisarii rezultatului probei scrise si interviului, sub sanctiunea decaderii din acest 

drept. 

 Comunicarea rezultatelor contestatiilor depuse se va face prin afisare la avizierul unitatii precum si pe pagina de internet a 

spitalului, imediat dupa solutionarea acestora. 

Afisarea rezultatelor se va face imediat dupa incheierea primei probe, in termen maxim de ce mult o zi lucratoare, in functie de 

numarul de candidati. 

Afisarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se va face pe data de 11.05.2017, dupa  incheierea si notarea ultimei 

probe, respectiv interviul. 

Tematica si bibliografia sunt cele afisate la avizierul unitatii si pagina de internet www.vbabes-cv.ro a spitalului. 

Relatii suplimentare se pot obtine la Secretaritul concursului, asigurat de  Biroul Resurse Umane al unitatii, telefon 

07422533333 , la avizierul unitatii(cladirea TESA) , pe site-ul unitatii : www.vbabes-cv.ro ( sectiunea Concursuri) sau pe portalul  

posturi.gov.ro . 

 

 

 

                                                     

 

     Manager      Sef Birou Resurse Umane 

  As.Univ.Dr. Turcu  Andreea Adina       C.j. Buliteanu Veronica 

 

 

 

 

Consilier Juridic 

   Balan Felicia 

 

http://www.vbabes-cv.ro/
http://www.vbabes-cv.ro/

