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A N U N Ţ 
 
 

 Spitalul Orăşenesc ,,Sf. Dimitrie”  Tg. Neamţ organizează in data de 20.03.2015 ora 9,00 , la 
sediul unitatii,  concurs pentru ocuparea unui  post vacant de asistent medical  in cadrul 
Laboratorului de analize medicale 

  
I. Conditiile de participare la concurs 

 
1. Conditii generale: 

    a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România; 
    b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul 
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; 
    e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant; 
    f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 
    g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
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 vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. 
 

2. Conditii specifice: 
  

Absolvent al invatamantului superior de specialitate cu diploma de licenta sau diploma de 
absolvire a invatamantului superior de 3 ani, sau absolvent de scoala postliceala sanitara sau 
echivalenta in specialitatea laborator sau medicina generala 

Vechime ca asistent medical in activitate de laborator minim 1 an 
Cunostinte de operare PC 

                
II. Dosarul de concurs 
 
- cerere/formular de inscriere; 
- copia actului de identitate ; 
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care  atesta  efectuarea unor specializari ; 
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste  vechimea in munca si dupa 
caz in specialitate ; 
- cazierul judiciar; 
 - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie ; 
- copia fisei de evaluarea performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la 
ultimul loc de muncă sau de la şcoala absolvită 
- curriculum vitae 
- copii  după actele de stare civilă  
- copie dupa certificatul de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. cu viza la zi si adeverinta de la 
O.A.M.G.M.A.M.R. 
- copie dupa chitanta de plata a taxei de participare la concurs de 100 lei. 

 
Copiile dupa actele sus-mentionate se prezinta insotite de documentele       

originale sau in  copii legalizate.  
 
Dosarul de concurs se va depune la biroul RUONS   pana la data de 16.03.2015, ora 15°°. 
Dosarele se primesc zilnic intre orele 11 -15. 
Informatii suplimentare  la biroul RUONS, tel 0233790824 int 204 sau 252. 



III. Desfasurarea concursului 
 
 Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu. 
 Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila, dupa caz, in prezenta 
comisiei de concurs. 
 Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei 
de concurs. 
 Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7.  
 Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei orale.  
 Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face in 
ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de catre candidati la 
fiecare proba. 

 
IV. Tematica si bibliografia  
 
TEMATICA  
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL  
IN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE 

 
1.   ANEMIA FERIPRIVA –DATE CLINICE, DATE DE LABORATOR 
2.   ANEMIA MEGALOBLASTICA – DATE CLINICE , DATE  DE LABORATOR  
3.  EXPLORAREA METABOLISMULUI LIPIDIC : 

TRIGLICERIDELE 
- RECOMANDARI PENTRU DETERMINAREA TRIGLICERIDELOR, 

- VALORI DE REFERINTA 
- VARIATII FIZIOLOGICE SI PATOLOGICE 

4.  EXPLORAREA METABOLISMULUI LIPIDIC : 
COLESTEROLUL 

- RECOMANDARI PENTRU DETERMINAREA COLESTEROLULUI, 
- VALORI DE REFERINTA 

- VARIATII PATOLOGICE 
5. EXPLORAREA METABOLOSMULUI PROTEIC 

- VARIATII PATOLOGICE ALE PROTEINELOR DIN SER 
- VARIATII PATOLOGICE ALE UREEI DIN SER 
- VALORI DE REFERINTA ALE CREATININEI SERICE 

- VARIATII PATOLOGICE ALE CREATININEI  SERICE 
6.   DOZAREA TRANSAMINAZELOR  

- TGO  - RECOMANDARI PENTRU DETERMINARE, VALORI DE REFERINTA, VARIATII 
PATOLOGICE 

- TGP – VALORI DE REFERINTA, VARIATII PATOLOGICE 
7.   EXAMENUL SUMARULUI DE URINA – MOD DE LUCRU PRIN UTILIZAREA STRIPURILOR: 

- DENSITATE, VARIATII PATOLOGICE, VALOARE DE REFERINTA 
- PH: VOLUM DE REFERINTA, VARIATII PATOLOGICE 

- GLUCOZA: VARIATII PATOLOGICE 
- PROTEINE: VARIATII PATOLOGICE 

8.   SEDIMENTUL URINAR : MODUL DE LUCRU 
9. COLORATIA GRAM , COLORATIA ZIEHL-NEELSEN (FARA CONTROL DE CALITATE) 
10.  INFECTIA NOSOCOMIALA – BACTERII CU AVANTAJE SELECTIVE PARTICULARE IN   MEDIUL DE 

SPITAL 
11.  PUNCTIILE – GENERALITATI; PUNCTIA VENOASA 
12.  RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE SI PATOLOGICE; GENERALITATI: 

- RECOLTAREA SANGELUI 

- RECOLTAREA EXSUDATULUI FARINGIAN 
- RECOLTAREA SECRETIEI NAZALE, OCULARE, OTICE 
- RECOLTAREA SPUTEI 

- RECOLTAREA URINEI 
- RECOLTAREA VARSATURILOR 

- RECOLTAREA MATERIILOR FECALE 
- RECOLTAREA SECRETIILOR PURULENTE 

13.   NORME DE PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR NOSOCOMIALE 
14.   DREPTURILE PACIENTULUI 
15.   EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL  
16.   ETICA SI DEONTOLOGIA IN EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL  
17.   FISA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL 
18.   CUNOSTINTE OPERARE PC 



BIBLIOGRAFIE 

Hematologie clinica -   Ljubomir Petrov, Andrei Cucuianu, Anca Ghiurtz, Editura  Casa Cartii de Stiinta, 
1998 
Biochimie clinica – Liliana Foia, Editura Junimea,2010 
Microbiologie medicala- Buiuc Dumitru, Editura Gr. T. Popa, Iasi, 2003  
Tehnici de evaluare  si ingrijire acordate de asistentii medicali sub redactia Lucretia Titirca Ed. 
Viata Medicala Romaneasca,  2001 
Legea nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului 
Ordinul M.S. nr.916/2006 - privind Normele de supraveghere, prevenire  şi control a infecţiilor 
nosocomiale în unităţile sanitare   
OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
Codul de etică şi deontologie al asistentului medical 
Fisa postului asistentului medical 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MANAGER, 
Dr. Antohi Mihaela 


