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ANUNŢ 

SPITALUL SOVATA NIRAJ  cu sediul în localitatea Sovata str. Principală nr. 

156 judeţul Mureș, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor  funcţii 

contractuale vacante conform H.G. nr. 286/23.03.2011: 

-asistent medical generalist 3 posturi 

-infirmier 2 posturi 

-ingrijitor 2 posturi, 

Calendarul de desfăşurare al concursului:   

-depunerea dosarelor  până în 10.01.2020 ora 14. 

- Proba scrisă în data de 22.01.2020,  ora 9,  

- Proba interviu în data de 22.01.2020,  ora 11, 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

1.pentru asistent medical generalist: 

- diploma de absolvire a liceului sanitar sau diploma de școala sanitară postliceală sau 

prin echivalare cf.HG 797/1997 sau diploma de absolvire a învățământului superior de 

3 ani în specialitate  

2.pentru infirmier:- studii medii 

-diploma de studii în domeniul sanitar (curs de infirmier) 

-nu necesită vechime 

3.pentru ingrijitor:- școala generală 

-nu necesita vechime  

Candidaţii vor depune dosarele de participare la sediul SPITALULUI 

SOVATA NIRAJ din Sovata str. Principală nr.156  

Relaţii suplimentare la sediul: SPITALULUI SOVATA NIRAJ persoană de 

contact: Erdelyi Eniko telefon: 0265570933, fax: 0265570933,  

e-mail : csssovata@yahoo.com  

mailto:css@digicomm.ro
http://www.spitalsovata.ro/


 

CONDITII SPECIFICE 

 

1.asistent medical generalist 

 

- diploma de absolvire a liceului sanitar sau diploma de scoala sanitara postliceala 

sau prin echivalare cf.HG 797/1997 sau diploma de absolvire a invatamantului 

superior de 3 ani in specialitate 

Dosarul de concurs  va contine urmatoarele documente: 

- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii 

- Copia actului de identitate  

- Copia documentelor care atesta  nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea 

conditiilor specifice: - diplomă de absolvire a liceului sanitar; 

  - sau – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau prin echivalare 

conform HG 797/1997; 

  - sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în 

specialitate; 

  - sau – diplomă de licenţă în specialitate; 

- Cazier judiciar  

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare 

eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de 

familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate 

- Certificat de membru OAMGMAMR cu viza anuala valabila  

- Curriculum vitae 

 

CONDITII SPECIFICE 

 

2.infirmier 

-studii medii 

-diploma de studii in domeniul sanitar (curs de infirmier) 

-nu necesita vechime  

Dosarul de concurs  va contine urmatoarele documente: 

- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii 

- Copia actului de identitate  

- Copia documentelor care atesta  nivelul studiilor  

- Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza 

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare 

eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de 

familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate 

- Curriculum vitae 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONDITII SPECIFICE 

 

3.ingrijitor 

-scoala generala 

-nu necesita vechime 

Dosarul de concurs  va contine urmatoarele documente: 

- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii 

- Copia actului de identitate  

- Copia documentelor care atesta  nivelul studiilor  

- Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza 

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare 

eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de 

familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate 

- Curriculum vitae 

  

Concursul va consta dintr-o proba scrisa si proba practica. 

 

Calendarul  de desfasurare a concursului: 

 

-depunerea dosarelor  pana in 10.01.2020 ora 14. 

-afisarea rezultatului selectarii dosarului 13.01.2020 ora 14. 

-proba scrisa 22.01.2020 ora 9 

-proba practica 22.01.2020 ora 11 

-contestatii pana in 23.01.2020 ora 12 

-afisarea rezultatelor  23.01.2020 ora 13. 

 Informatii la tel: 0265/570933 

 

Tematica şi bibliografia de asistent medical 

 

                                           

TEMATICA: 

1.Proceduri de practica pentru asistenti medicali  

        -  Controlul infectiilor 

        -  Igiena si confortul pacientului 

        -  Alimentarea bolnavului 

        -  Masurarea si suprevegherea functiilor vitale si a altor parametrii 

        -  Prelevari (recoltari) pentru examene de laborator 

        -  Administrarea medicamentelor 

        -  Terapii vasculare 

        -  Sondaje , spalaturi, clisme 

        -  Ingrijiri in geriatrie  

 2. Urgentele medico-chirurgicale 

              -  Aparat   respirator 

              -  Aparat cardiovascular 

              -  Urgentele abdominal 



               - Urgentele renale si urologice 

               -  Urgente neurologice 

               - Socul 

               - Comele 

 3. Supraveherea,prevenirea,limitarea infectiilor asociate asistentei medicale 

         -  Atributiile asistentei medicale responsabila de salon 

         -   Metodele de supraveghere a infectiilor 

         -  Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care 

lucreaza in sistemul sanitar, la produse biologice 

          - Precautiuni standard 

4. Codul de etica si deontologie profesionala  al asistentului medical 

5. Clasificarea ,ambalarea , minimalizarea, depozitarea si transportul deseurilor 

rezultate din activitatile medicale. 

6. Dezinfectia si sterilizarea, proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor in 

functie de nivelul de risc 

7. Atributiile asistentului medical care lucreaza in sectie cu paturi-fisa postului. 

 BIBLIOGRAFIA: 

1. Ordinul 1142/2013 –Proceduri de practica pentru asistenti medicali  Capitol 

1,2,3,4,5,6,7,8,24 

2. Urgente medico-chirurgicale-Lucretia Titirca     Capitolul 1,2,3,4,5,6,11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Ordinul  1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 

limitare  a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare., anexa 

1,cap II, punct 12 

4. Codul de etica si deontologie profesionala a personalului contractual din cadrul 

spitalului,  capitol  VI 

5. Ordinul 1226/2012, privind aprobarea   Normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitati medicale si a  Metodologiei de culegere de 

datelor pentru baza nationala de date, privind deseurile rezultate din activitati 

medicale. Cap1,2,3, 4,5,6,7, 8Cap 12-art.64 

6. Ordinul 961/2016-norme tehnice privind curatarea,dezinfectia si sterilizarea   

Anexa 1, Cap.III; Cap.IV, Anexa 3. 

7. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului 

8. Ordinul nr. 261/2007 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile 

sanitare. 

9. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali-Lucretia Titirca 

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA INGRIJITOARE   

 

 

TEMATICA:  

1. Curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare  

            - definitii  

            - curatenia  

            - dezinfectia 

            - sterilizarea 

 

2.Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale (periculoase, menajere).  

       

3. Prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale 



 - Definitia IAAM 

 - Atitudinea în caz de izbucnire epidemica 

 - Precautiuni universale  

- Metodologia de supraveghere a AES (accidente cu expunere la produse 

biologice)   
 

  BIBLIOGRAFIE:  

1. Ordinul 961/2016 cu modificările si completările ulterioare pentru aprobarea  

Normelor tehnice privind curatare, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.   

2. Ordinul 1226/2012.pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitati medicale 

3. Ordinul 916/2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control 

al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare. Anexa I, Anexa III, Anexa IV, Anexa V. 

4. Suport curs ,,Infirmier’’ 

6. Aplicarea regulamentului privind circuitele functionale în unităti sanitare.  

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA INFIRMIER 

  

1. Ordinul 961/2016 cu modificarile  si completerile ulterioare pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile 

sanitare.Anexa.I Cap I, II, III ; Anexa III;Anexa IV. 

 

2. Ordinul 1226/2012, pentru aprobarea Normelor  tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a 

datelor pentru baza nationala dedate privind deseurile rezultate din activitati 

medicale. Anexa 1 : Cap I; Cap.II;Cap.III; Cap.IV; Cap.V; Cap.VI; Cap.VII; 

Cap.XII art.65 si Anexa 3 . 

 

3. Ordinul 1101/2016, privind aprobarea  Normelor de supraveghere , prevenire 

si limitare  a  infectiilor  asociate asistentei medicale  in unitatile sanitare. 

Anexa 3 si Anexa 4 

 

4. Aplicarea regulamentului privind circuitele functionale în unităti sanitare.  

 

5. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului 

 

6. Ordinul nr. 261/2007 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile 

sanitare( Cap. I,II, II) 

 

7. Ordinul  nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de 

spalatorie pentru unitati medicale, doar capitolele care trateaza: 

 

- Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei 

- Transportul si depozitarea lenjeriei murdare 

- Depozitarea si transportul lenjeriei curate 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


