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Nr.28207 /16.09.2014

Anunţă concurs, pentru ocuparea postului vacant de   asistent medical     din cadrul  
Serviciului      “  Asistenţă Socială  ”- Cabinet Medical   Şcolar 

 LOCUL DE    DESFĂŞURARE  : Primăria oraşului Luduş, jud. Mureş 
 DATA:  -  proba scrisă :     15.10.2014,  ora 10,00
               -   interviul   :        17.10.2014,   ora 13,00
CONDIŢII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS   :
     Condiţii generale - prevăzute de art.3 din Anexa la H.G.nr. 286/2011:
- are cetăţenia română; cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează ;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor         
postului 

          Condiţii specifice :   - autorizaţie de liberă practică,

      - studii sanitare de specialitate absolvite cu diplomă/atestat profesional de asistent medical 

     - certificat de membru în cadrul asist.medicali generalişti, moaşe şi asist.medicali din România,   

     - poliţa de asigurare malpraxis,

      - abilitaţi de comunicare, orientare către pacient, dinamism, rezistenta la stres, 

DOSARUL DE  CONCURS : 
(1) a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)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;
g)curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfăşurării primei probe a concursului.
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(4)Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs, pot fi depuse de candidaţi, la Primăria oraşului Luduş.
  Data până la care se pot depune dosarele : 29 septembrie 2014  , ora 15,00

Selecţia  dosarelor in max.3 zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;     
Contestaţiile cu privire la selecţia  dosarelor in termen de o zi de la afisarea  selectiei dosarelor. 
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se va realiza prin afişarea la locul desfăşurării     
concursului în termen de maxim 1 zi de la data susţinerii probelor de concurs.

      Alte informaţii în legătură cu condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare
la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se pot obţine la 
Sediul Primăriei oraş Luduş sau la  telefonul  0265/411716 int.120.
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Bibliografie:
       - Legea 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
       - Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice
       - Ordin 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind 
acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos (Publicat în 
Monitorul Oficial cu numărul 25 / 12 ianuarie 2012)
      -  OUG nr.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(publicat în Mon.Of. 785/24 noiembrie 2008)
      - Ordin nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în 
unităţile sanitare (Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 128/21 februarie 2007)

Bibliografie de specialitate   :

(A) C.Marcean; V .Mihailescu: Puericultura si pediatrie- Ed. R.C.R. Print 2004;( pag. 21-31, pag. 31-
33, pag. 33-47, pag. 81-87, pag. 112-132, pag. 132-145, pag. 145-148, pag. 148-151, pag. 174-193, 
pag. 339-344, pag. 407-416, pag. 482-491);

(B) F.Chiru; G.Chiru; L.Moraru: Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos - Ed.Cison, 2001 (pag. 
295-349, pag. 349-377, pag. 416-454, pag. 82-98, pag. 98-1 08, pag. 126-138, pag. 162-168);

(C) L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze - Editura medicala, Bucureşti 2001 (pag. 17-25, 
pag. 25-27, pag. 29-31, pag. 33-34, pag. 36-39, pag. 42-45, pag. 48-49, pag. 78-82, pag. 85-88, pag.
95-100, pag. 104-113, pag. 113-116, pag. 116-120, pag. 120-123, pag. 123-128, pag. 128-137, pag. 
234-236, pag. 236-237, pag. 243-247, pag. 253-256, pag. 269-272, pag. 373-380, pag. 383-384, 
pag. 386-390);

(D) C. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999(pag. 77-84, pag. 84-93, pag. 
107-144, pag. 151-159, pag. 165-175, pag. 181-192, pag. 217-224);

(E) S.Daschievici;M . Mihailescu: Chirurgie-Ed. Medicala, 2002 (pag. 353-368, pag. .531 -578, pag. 
613-640);

(F) C. Borundel: Manual pentru cadre medii - Ed.Medicala, 2000 (pag. 644-653, pag. 704-725);
(G)  Nicolae Gheorghe, Gherghina Viorel, Timofte Mircea  si Iordache  Liliana: Ghid de nursing 
       - Editat OAMMR/2007;

Tematica specialitate   

I. Ingrijirea copilului in diferite perioade ale cresterii si dezvoltarii (A)
1. Efectuarea vaccinarilor in cursul copilăriei;
2. Ingrijirea copilului cu convulsii;
3. Urgente in pediatrie;

II. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos.(B)
1. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale;
2. Terapeutica insuficientelor respiratorii;
3. Bilant hidroelectrolitic;

III. Urgente medico-chirurgicale(C)
1. Insuficienta respiratorie acuta: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
2. Criza de astm bronsic: factori determinanti si predispozanti, simptomatologie, conduita de ur-

genta;
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3. Hemoptizia: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
4. Bronhopneum opatia obstructiva cronica acutizata (BPOC acutizata): simptome, masuri de ur-

genta;
5. Edemul pulmonar acut (EPA):

-Factori etiologici principali, manifestari clinice, conduita de urgenta,
-Tratamentul E.P.A. in functie de etiologie: cardiogen cu T.A. normala sau usor 
crescuta -Tratamentul E.P.A .lezional (necardiogen)

6. Infarctul miocardic acut (I.M .A .); semne clinice, conduita de urgenta, ingrijirea in uni-
tatile spitalicesti.

7. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenta, tratamentul de durata.
8. Colica biliara: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
9. Hemoragiile digestive superioare (H .D .S.)

-cauze, evaluarea cantitatii de sange pierdut, simptomatologie, conduita de urgenta
10. Colica renala nefritica; cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital.
11. Starile comatoase: etiologia comelor, clasificarea in 4 grade, diagnosticul diferenţial, masurile 

de urgenta
12.  Corpi straini auriculari: simptome, masuri de urgenta.
13.  Corpi straini nazali: simptome, masuri de urgenta.
14.  Hemoragia nazala: cauze, tablou clinic in epistaxisul benign, atitudinea de urgenta.
15. Corpi straini oculari: corpi straini conjuctivali si corneeni; simptomat. si atitudine de urgenta.
16.  Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta;

IV. Boli infectioase si epidemiologice (D, I)
1. Profilaxia bolilor infectioase: generalitati,

-Masuri antiepidemice in focar: 
a) masuri indreptate impotriva izvorului de infectie
b) masuri pentru intreruperea cailor de transmitere
c) masuri pentru cresterea rezistentei organismului
d) masuri adresate factorilor epidemiologici secundari

2 Scarlatina, angina streptococica;
3. Rujeola;
4. Rubeola;
5. Varicela, herpes zoster, herpes simplex
6. Tusea convulsiva;
7. Parotidita epidemica;
8. Gripa, viroze respiratorii;
9. Toxiinfectiile alimentare si alte diarei infectioase;
10. Hepatitele acute virale;

V .Traumatismele partilor moi si ale oaselor(E)
1. Leziunitraumatice inchise ale pielii si partilor moi;
2. Contuzia;
3. Traumatism ele tendoanelor;
4. Traumatismele vaselor;
5. Leziuni traumatice ale oaselor;
6. Entorsele;
7. Luxatiile;
8. Fracturile;

VI. Anemiile(F)
1.Bolile de nutritie –Diabetul zaharat 
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