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Nr.2864 / 06.11.2015

PUBLICATIE DE EXAMEN
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, organizeaza in data de 20.11.2015, ora 10,00
urmatoarele examene:
-

Examen de promovare in functia de asistent medical S
Examen de promovare referent de specialitate S in gradul profesional II

Examenul se va organiza cu respectarea prevederilor HGR 286/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Inscrierea la concurs/examen : se face pe baza de dosar, care se depune la registratura unitatii
pana la data de 12.11.2015 ora 15,00 si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
a) cerere de inscriere la examen aprobata de conducatorul unitatii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, dupa caz;
Desfasurare a concursului:
Concursul va consta in :
- proba scrisa
- interviu
Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud
Notarea probelor si comunicarea rezultatelor:
- pentru proba scrisa punctajul este de maxim 100 de puncte
- pentru proba interviu punctajul este de maxim 100 de puncte
Pentru a fi declarati admis, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba min. 50 de puncte.

Bibliografie:
Asistent medical S:
1. Ordinul MS nr.916/2006 privind organizarea supravegherii si controlul infecţiilor
nosocomiale;
2. Ordinul MS nr.1226/2012 pentru apobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activiţati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza
nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
3. Ordinului MS nr.560/1999 privind atribuţiile asistentului medical care lucreaza in secţii cu
paturi – fişa postului pentru asistentul medical de salon.
4. Nursing – tehnici de evaluare si ingrijire acordate de asistenţii medicali – sub redacţia
Lucreţia Titirca, Editura Viaţa Medicala romaneasca;
5. Urgenţe medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreţia Titirc

6. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titirca, Editura Viaţa Medicala Romaneasca;
7. Ordinul MS nr.145/2015 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului de Etica ce
functioneaza in spitale.
Referent de specialitate gradul II
1. OUG nr.83/2014 - privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015
2. OUG nr 70/2014 – privind salarizarea personalului in cadrul sistemului public sanitar si
sistemului public de asistenta sociala.
3. HGR nr 1091/2014 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
4. Legea nr.185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din
cadrul sistemului public sanitary si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
5. OUG nr.35/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul
cheltuielilor publice.
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