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A N U N Ţ 

 
 

  Spitalul Orăşenesc ,,Sf. Dimitrie”  Tg. Neamţ organizează in data de 11.08.2015, ora 
12,00, la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical 
debutant in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala. 

 
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  
                
II. Dosarul de concurs 

 
Continutul dosarului 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 50 lei. 

 
Copiile dupa actele sus-mentionate se prezinta insotite de documentele       

originale sau in  copii legalizate.  
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Dosarul de concurs se va depune la biroul RUONS  in termen de 10 zile de   la data   

publicarii anuntului, respectiv  pana la data de 03.08.2015, ora 15°°. Dosarele se primesc zilnic intre 
orele 11°° -15°°. 

Informatii suplimentare  la biroul RUONS, tel 0233790824 int. 204 sau 252. 
              
Selectarea dosarelor de concurs 
Selectarea dosarelor de concurs va avea loc la data de 04.08.2015,  iar rezultatele se vor afisa 

la sediul spitalului, cu termen de contestatie de 24 de ore. Rezultatele finale ale selectarii dosarelor 
se vor afisa la data de 06.08.2015. 
 
 
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 pentru ocuparea postului de asistent  medical in cadrul 
 Laboratorului de radiologie si imagistica medicala 
 

Tematica 
 

1. Generalitati privind tehnica radiografica in exploatarea sistemului osos 
- Alegerea elementelor electrice 
- Pozitionarea subiectului 
- Protectia contra iradierii 

2. Radiografia toracelui  
- Incidente PA 

3. Radiografia toracelui in pozitie laterala  
4. Radiografia sternului  
5. Examen radiologic al centurii scapulare si a membrului superior . Generalitati 
6. Radiografia claviculei  
7. Radiografia articulatiei scapulo-humerale  
8. Radiografia humerusului  
9. Radiografia articulatiei cotului  
10. Radiografia oaselor antebratului  
11. Radiografia articulatiei pumnului  
12. Radiografia miinii  
13. Examen radiologic al bazinului  
14. Radiografia articulatiei coxo-femurale  
15. Radiografia femurului  
16. Radiografia articulatiei genunchiului  
17. Radiografia oaselor gambei  
18. Radiografia articulatiei tibio-tarsiene  
19. Radiografia piciorului  
20. Radioscopia pulmonara  
21. Radiografia pulmonara          -2- 



22. Ex. radiologic al abdomenului pe gol . Generalitati, tehnici si incidente. 
23. Ex. radiologic al stomacului . Generalitati.         
24. Ex. radiologic al aparatului urinar  

- Radiografie renala simpla.  
25. Ex. radiologic al craniului . Generalitati  
26. Radiografia sinusurilor anterioare ale fetei  
27. Proprietatile razelor X  
28. Protectia in radiologie  
29. Norme de prevenire si control a infectiilor nosocomiale 
30. Drepturile pacientului 
31. Exercitarea profesiei de asistent medical 
32. Etica si deontologia in exercitarea profesiei de asistent medical 
33. Fisa postului de asistent medical din cadrul laboratorului de radiologie 
 

 
Bibliografia  

1. „Manual de tehnica radiologica”– M. Ungureanu, Ed. Medicala, 1988 
2. „Radiologie. Manual practic”- Mircea Buruian    
3. Legea nr.46/2003 – privind drepturile pacientului 
4. Codul de etica si deontologie al asistentului medical 
5. 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 
6. OMS 916/2006 – privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor 
nosocomiale in unitatile sanitare 
7. Fisa postului de asistent medical din cadrul laboratorului de radiologie 
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