PRIMARIA ORASULUI COPSA MICA
organizeaza concurs/examen pentru ocuparea unui post de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
in data de 14 decembrie 2016, ora 11,00 ~ proba scrisa, si
in data de 15 decembrie 2016, ora 11,00 ~ interviul

Conditii generale si specifice de participare la concursul de ocupare post de asistent medical comunitar:
Condiții generale de participare la concursul de ocupare post de asistent medical comunitar conform H.G. Nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
modificată și completată cu H.G. Nr. 1.027/2014:
 cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;
 cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 capacitate deplină de exerciţiu;
 stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
Condiții specifice de participare la concursul de ocupare post de asistent medical comunitar:
 Studii de specialitate – asistent medical generalist / asistent medical de pediatrie / asistent medical de
obstetrică-ginecologie (școala postliceală sanitară/ colegiul universitar medical/ facultate de medicină
specializarea asistență medicală / moașe;
 Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim;
 Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. plus Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu
Acte pentru dosarul de înscriere la concursul de ocupare post de asistent medical comunitar
în conformitate cu H.G. Nr. 286/2011 şi H.G. Nr. 849/2012
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Curriculum Vitae.
3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
4. Copie acte studii specialitatea generalist sau pediatrie:
 Diplomă de licenţă în specializarea Asistenţă Medicală (studii superioare de lungă durată)
sau
 Diplomă de absolvire a Colegiului Universitar Medical (studii superioare de scurtă durată)
sau
 Diplomă de absolvire/ Certificat de absolvire/ Certificat de competenţe profesionale (şcoală
postliceală sanitară
sau
 Diplomă de bacalaureat liceu sanitar plus Certificat de absolvire a şcolii PL de 1 an (echivalare
studii cf. H.G. 797/1997)
5. Copie Adeverinţă de grad principal (unde este cazul)
6. Copie Carnet de muncă pentru activitatea desfăşurată până la 31.12.2010 plus Adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor pentru perioada 01.01.2011 până în prezent; (unde
este cazul)
7. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (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);

8. 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;
9. Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2015;
10. Recomandare de la ultimul loc de muncă (opţional)
Tematica ASISTENT MEDICAL GENERALIST
I. Urgente in pediatrie;
II. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos
1. Administrarea medicamentelor;
3. Recoltarea produselor biologice si patologice ;
4. Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale;
5. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale;
III. Urgente medico-chirurgicale
1. Criza de astm bronsic: factori determinanti si predispozanti, simptomatologie, conduita de urgenta;
2. Starile comatoase: etiologia comelor, clasificarea in 4 grade, diagnosticul diferenţial, masurile de
urgenta.
3. Corpi straini auriculari: simptome, masuri de urgenta.
4. Corpi straini nazali: simptome, masuri de urgenta.
5. Hemoragia nazala: cauze, tablou clinic in epistaxisul benign, atitudinea de urgenta.
6. Corpi straini oculari: corpi straini conjuctivali si corneeni; simptomatologie si atitudine de urgenta.
7. Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta;
8. Arsurile termice: ingrijirile acordate bolnavilor arsi;
9. Insolatia propriu-zisa, primul ajutor;
10. Inecul (submersia); inecul propriu-zis prin aspiratie de lichid (inecatul albastru)
-Inecul fara aspiratie de lichid (hidrocutare = inecatul alb)
-Inecul prin traumatisme, primul ajutor la inecati;
IV. Boli infectioase si epidemiologice
1. Practica ingrijirii bolnavilor infectiosi;
2. 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
3. Scarlatina, angina streptococica;
4. Rujeola;
5. Rubeola;
6. Varicela, herpes zoster, herpes simplex
7. Tusea convulsiva;
8. Parotidita epidemica;
9. Gripa, viroze respiratorii;
10. Difteria;
11. Meningitele;
12. Encefalitele;
13. Pneumoniile;
14. Tuberculoza;
15. Toxiinfectiile alimentare si alte diarei infectioase;
16. Hepatitele acute virale;
17. Infectii stafilococice-septicemii;
18. SIDA
V.Traumatismele partilor moi si ale oaselor
1. Leziuni traumatice inchise ale pielii si partilor moi;
2. Contuzia;
3. Traumatismele tendoanelor;

4. Traumatismele vaselor;
5. Leziuni traumatice ale oaselor;
6. Entorsele;
7. Luxatiile;
8. Fracturile;
VI. Bolile de nutritie –Diabetul zaharat
VII. Nursing psihiatric
1.Nursing psihiatric;
2.Ingrijirea in bolile afective
3.Ingrijirea in bolile anxioase;
4.Ingrijirea in dependenta de droguri;
VIII. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din
Romania/2009
IX. O.U.G. Nr. 144/2008, aprobata prin Legea 53/2014 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
X. O.U.G. Nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
XI. H.G. Nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
Bibliografie pentru ASISTENT MEDICAL GENERALIST
1.
2.
3.
4.
5.

C. Marcean; V.Mihailescu: Puericultura si pediatrie;
L. Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze;
C. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie;
C. Oancea: Manual de nursing psihiatric;
Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din
Romania/2009;
6. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008, aprobata prin Legea 53/2014 privind exercitarea
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,
precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România;
7. O.U.G. Nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
8. H.G. Nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
Dosarele se inregistreaza la Registratura Primariei Copsa Mica, pana in data de 7 decembrie a.c., ora
16.00.
Locul desfasurarii concursului/examenului sediul PRIMARIEI orasului COPSA MICA, strada
Castanilor nr.7-8
La Compartimentul Resurse umane din cadrul Primariei orasului Copsa Mica se regasesc imprimatele
de C.V., Cerere de inscriere la concurs/examen si poate fi consultata Fisa postului.
PRIMAR

