SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96
E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com
spjudilfov@gmail.com

ANUNȚ
Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

Trei posturi vacante de asistent medical generalist principal la Unitatea Primiri Urgente
Condiții de participare la concurs:
 vechimea necesară pentru ocuparea unui post de asistent medical principal este de minim 5
ani ca
 asistent medical.
 examen de obținere a gradului de principal
 diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale
 prin echivalare cf.HG 797/1997
 Certificat de membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs
 Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei
 Asigurare de malpraxis in termen
 Vechime 5 ani in specialitate

Un post vacant de asistent medical generalist la Unitatea Primiri Urgente
 Condiții de participare la concurs:
 diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare cf.HG 797/1997
 Certificat de Membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs
 Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei
 Asigurare de malpraxis în termen
 Vechime minim 6 luni

Un post vacant de asistent medical debutant la Sectia Clinica Medicina Interna
 Condiții de participare la concurs
 diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare cf.HG 797/1997
 Certificat de Membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs
 Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei
 Asigurare de malpraxis în termen
 Vechime nu necesita vechime
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un post vacant de asistent medical radiologie la Laborator Radiologie si Imagistica
Medicala
Condiții de participare la concurs:
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare cf.HG 797/1997
Certificat de Membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs
Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei
Asigurare de malpraxis în termen
Vechime: minim 6 luni

Un post vacant de asistent medical debutant radiologie la Laborator Radiologie si Imagistica Medicala
 Condiții de participare la concurs
 diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare cf.HG 797/1997
 Certificat de Membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs
 Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei
 Asigurare de malpraxis în termen
 Vechime nu necesita vechime

Un post vacant de asistent medical generalist debutant la Compartiment Cardiologie
 Condiții de participare la concurs
 diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare cf.HG 797/1997
 Certificat de Membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs
 Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei
 Asigurare de malpraxis în termen
 Vechime: nu necesita vechime

Un post vacant de registrator medical debutant la Ambulatoriu Integrat
 Condiții de participare la concurs
 Studii: studii medii
 Vechime: nu necesită vechime
Un post vacant de infirmieră la Bloc Nasteri
 Condiții de participare la concurs
 diplomă de școală generală
 Vechime: minim 6 luni
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Un post vacant de infirmieră debutanta la Sectia Obstetrica Ginecologie
 Condiții de participare la concurs
 diplomă de școală generala
 Vechime : nu necesită vechime
Un post vacant de infirmieră debutanta la Compartiment Cardiologie
 Condiții de participare la concurs
 diplomă de școală generala
 Vechime : nu necesită vechime

I. Bibliografie si Tematica pentru ocuparea postului de asistent medical generalist principal la
Unitatea Primiri Urgente :
Bibliografie:
1. Urgente medicale si traumatice – dr.Diana Cimpoescu , 2012
2. Resuscitarea cardio pulmonara de baza si avansata – dr.Diana Cimpoescu , 2012
3. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali – Lucretia Titirca (Coord)
4. Ghid nursing cu tehnici de evaluare si îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale –
vol I și vol II - autor Lucreția Titircă
5. Urgențe medico-chirurgicale – Sinteze- autor Lucrerția Titircă
6. Teste pentru asistentii medicali, OAMGMAMR,2009
7. Practica Medicinei de Urgenta – Conf.univ.dr.Luciana Rotaru (Coord)
8. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania-2005
9. OUG nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical , precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania – actualizata
10. Legea drepturilor pacientului nr.46 din 21 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile
ulterioare;
11. Ordin nr.443/2019 – Protocolul national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea
urgentelor, cu modificarile si completarile ulterioare
12. Ordin nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire și limitare a infectiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
13. Ordinul nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor
rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională
de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
14. Ordinul 1706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de
primire urgente
15. Ordinul 1224/2006 pentru aprobarea normelor privind activitatea unitatilor de transfuzie
sanguine in spital
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Tematica :
1. Stopul cardiorespirator :masuri de resuscitare, protocoale de resuscitare;
2. Urgentele aparatului respirator;
3. Urgentele aparatului cardiovascular;
4. Urgentele abdominale;
5. Urgentele renale si urologice;
6. Urgente neurologice;
7. Intoxicatiile acute ;
8. Urgentele in pediatrie
9. Urgentele in obstetrica -ginecologie
10. Urgentele otorinolaringologice
11. Urgentele in oftalmologie
12. Socul
13. Traumatismele
14. Urgente datorate agentilor fizici si chimici
15. Primul ajutor in intepaturi de himenoptere, muscatura de sarpe si alte animale
16. Punctiile
17. Recoltarea produselor biologice si patologice
18. Sondaje, spalaturi, clisme
19. Administrarea medicamentelor
20. Pregatirea preoperatorie
21. Transfuzia de sange
22. Determinarea grupelor de sange
23. Leziuni in caz de cutremur, accidente colective
24. Toxicomania: supradozaj, dependenta, sevraj
25. Intoxicatia cu psihotrope, opiacee, betablocante,digitalice,pesticide,ciuperci, monoxide de
carbon;
26. Politraumatismele, suportul avansat pentru traumatologie: evaluarea primara, secundara,
resuscitare si investigatii
27 Organizarea si conducerea Unitatilor de Primiri Urgente

II. Bibliografie si Tematica pentru ocuparea postului de asistent medical generalist la
Unitatea Primiri Urgente:
Bibliografie
16. Urgente medicale si traumatice – dr.Diana Cimpoescu , 2012
17. Resuscitarea cardio pulmonara de baza si avansata – dr.Diana Cimpoescu , 2012
18. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali – Lucretia Titirca (Coord)
19. Ghid nursing cu tehnici de evaluare si îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale –
vol I și vol II - autor Lucreția Titircă
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20. Urgențe medico-chirurgicale – Sinteze- autor Lucrerția Titircă
21. Teste pentru asistentii medicali, OAMGMAMR,2009
22. Practica Medicinei de Urgenta – Conf.univ.dr.Luciana Rotaru (Coord)
23. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania-2005
24. OUG nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical , precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania – actualizata
25. Legea drepturilor pacientului nr.46 din 21 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile
ulterioare;
26. Ordin nr.443/2019 – Protocolul national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea
urgentelor, cu modificarile si completarile ulterioare
27. Ordin nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire și limitare a infectiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
28. Ordinul nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor
rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională
de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
29. Ordinul 1706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de
primire urgente
30. Ordinul 1224/2006 pentru aprobarea normelor privind activitatea unitatilor de transfuzie
sanguine in spital

Tematica :
1. Stopul cardiorespirator :masuri de resuscitare, protocoale de resuscitare;
2. Urgentele aparatului respirator;
3. Urgentele aparatului cardiovascular;
4. Urgentele abdominale;
5. Urgentele renale si urologice;
6. Urgente neurologice;
7. Intoxicatiile acute ;
8. Urgentele in pediatrie
9. Urgentele in obstetrica -ginecologie
10. Urgentele otorinolaringologice
11. Urgentele in oftalmologie
12. Socul
13. Traumatismele
14. Urgente datorate agentilor fizici si chimici
15. Primul ajutor in intepaturi de himenoptere, muscatura de sarpe si alte animale
16. Punctiile
17. Recoltarea produselor biologice si patologice
18. Sondaje, spalaturi, clisme
19. Administrarea medicamentelor
20. Pregatirea preoperatorie
21. Transfuzia de sange
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22. Determinarea grupelor de sange
23. Leziuni in caz de cutremur, accidente colective
24. Toxicomania: supradozaj, dependenta, sevraj
25. Intoxicatia cu psihotrope, opiacee, betablocante,digitalice,pesticide,ciuperci, monoxid de carbon;
26. Politraumatismele, suportul avansat pentru traumatologie: evaluarea primara, secundara,
resuscitare si investigatii
27 Organizarea si conducerea Unitatilor de Primiri Urgente
III. Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant la Sectia Clinica
Medicina Interna:
1. Urgente medico-chirugicale-autor LUCRETIA TITIRCA
2. Ingrijirea omului bolnav si sanatos , autori Florin Chiru, Gabriela Chiru, Letitia Moraru Editura Cison
2001
3. Ordinul Nr: 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere , prevenirea si limitarea
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
4. Ordinul 961 din 19.08.2019 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea , dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare .
5. Ordinul 1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de
date privind deseuri rezultate din activitati medicale

IV. Bibliografie si Tematica pentru ocuparea postului de asistent medical radiologie la
Laborator Radiologie si Imagistica Medicala:
Bibliografie:
A.M. Bratu, C. Zaharia — Radioimagistică medicală-Radiofizică și tehnică — Editura
Universitară „Carol Davila", 2016;
BIRZU - Radioterapie biologica si clinica -Editura Medicala - Bucuresti 1975;
BIRZU - Radiologie Medicala - Editura Didactica si Pedagogica - Bucuresti 1980;
BIRZU - Radiodiagnostic Clinic vol I si II -Editura Medicala 1963;
GRANCEA - Radiologie Medicala -Editura Medicala 1990;
M. LUNGEANU -Tehnica radiologica -Editura Medicala - Bucuresti 1988;
Dr. V. MATEESCU si Dr. CORNELIA NENCESCU - Radiodiagnostic, Radioterapie si
anatomie functionala -Editura Stiinta &Tehnica, Bucuresti 1996;
Legea nr. 1 1 1/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul
activitătilor nucleare, republicată, Monitorul Oficial al României, partea l, nr.52 din
27 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul
Activităților Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecția persoanelor în
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cazul expunerilor medicale la radiații ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, partea l,
nr.446/25.06.2002, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea l, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul ministrului sănătătii nr.386/07 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, partea l, nr. 356
din 22 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare.
Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 293/30
august 2004 pentru modificarea și completarea Normelor de securitate radiologică în Ordinul
președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 293/30 august 2004 pentru
modificarea și completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin
Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru
Controlul Activităților Nucleare nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea l, nr.
1253 din 24 decembrie 2004;
Ordinul ministrului sănătătii 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare.
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum si organizarea și
funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea l, nr. 785 din 24.1 1 .2008, aprobată prin
Legea 53/2014, cu modificările si completările ulterioare;
Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 219
iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea l, nr. 560 din 12 august
2009;
Ordinul ministrului sănătăsii nr. 1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, publicat în Monitorul
Oficial al României, partea l, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
Ordinul ministrului sănătătii nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și
interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor
recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a
derulării și eficienței procesului de sterilizare.
Tematica :
NOȚIUNI DE RADIOFIZICĂ
1. Noțiuni de fizică a atomului
2. Fizica radiatiilor X
3. Proprietățile razelor X utilizate în radiodiagnostic
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FORMAREA IMAGINII RADIOLOGICE
1. Legile fizice ale formării imaginii
2. Filmul radiografic
3. Factori de calitate în aprecierea imaginii radiografice
NOȚIUNI DE RADIOPROTECȚIE SUBSTANTELE DE CONTRAST
1 . Substanțele de contrast utilizate în radiologia convențională
2. Substanțele de contrast utilizate în tomografia computerizată si rezonanta magnetică

3. Reacții adverse apărute la administrarea intravasculară de substante de contrast.
4. Metode de prevenire și combatere a incidentelor și accidentelor post-administrare a substantelor de
contrast

5. Rolul asistentei în administrarea substantelor de contrast intravenoase
APARATUL DE RADIOLOGIE CONVENȚIONALĂ
1 . Componența aparatului de radiologie
2. Pregătirea pacienților pentru diferite tipuri de examene
TIPURI DE APARATE RADIOLOGICE
1 . Aparatul de mamografie
2. Pregătirea pacienților pentru diferite tipuri de examene
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ
1 . Aparatura de tomografie computerizată
2. Formarea imaginii
3. Pregătirea pacienților pentru diferite tipuri de examene CT
REZONATA MAGNETICĂ NUCLEARĂ
1 . Aparatura de IRM
2. Formarea imaginii
3. Pregătirea pacienților pentru diferite tipuri de examene IRM

NOȚIUNI DE RADIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ VASCULARĂ 91 NONVASCULARĂ
Tehnici care nu utilizează raxe X:
NOTIUNI DE ECOGRAFIE
1 . proprietățile undelor ultrasonore
2. principiul ultrasonografiei
3. aparatul de ecografie
4. avantajele și dezavantajele ecografiei
5. rolul asistentului de radiologie și imagistică medicală în ecografie
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EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A CRANIULUI
1 . Radioanatomia craniului
2. Repere anatomice la nivel cranian
3. Tehnici de explorare a craniului
3.1 . Explorarea radiologică convențională
3.2 Examenul computer-tomografic al craniului
3.3 Examenul prin rezonantă magnetică a craniului
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A COLOANEI VERTEBRALE
1 . Radioanatomia coloanei vertebrale
2. Tehnici de explorare a coloanei vertebrale
2.1. Explorarea radiologică convențională
2.2. Examenul computertomografic a coloanei vertebrale
2.3. Examenul prin rezonantă magnetică a coloanei vertebrale
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A TORACELUI
1 . Radioanatomia toracelui
2. Tehnici de explorare a toracelui
2.1. Explorarea radiologică convențională
2.2. Examenul computer-tomografic al toracelui
2.3. Examenul prin rezonanță magnetică al toracelui
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI DIGESTIV
1 . Radioanatomia aparatului digestiv
2. Tehnici de explorare a aparatului digestiv
2.1 . Explorarea radiologică convențională
2.2 Examenul computenomografic a aparatului digestiv
2.3 Examenul prin rezonanță magnetică al aparatului digestiv
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI UROGENITAL
1 . Noțiuni de radioanatomie aparat urogenital
2. Tehnici de explorare a aparatului urogenital
2.1. Explorarea radiologică convențională
2.2. Examenul computer-tomografic a aparatului urogenital
2.3. Examenul prin rezonanță magnetică a aparatului urogenital
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A MEMBRULUI SUPERIOR
1 . Radioanatomia membrului superior
2. Tehnici de explorare a centurii scapulare și membrului superior liber
2.1. Explorarea radiologică convențională
2.2. Examenul computer-tomografic al membrului superior
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 20791

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96
E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com
spjudilfov@gmail.com

2.3. Examenul prin rezonanță magnetică al membrului superior
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A MEMBRULUI INFERIOR
1. Radioanatomia membrului inferior
2. Tehnici de explorare a membrului inferior
2.1. Examenul radiologic convențional
2.2. Examenul computer-tomografic a membrului inferior
2.3. Examenul prin rezonanță magnetică a membrului inferior
TEHNICI RADIOIMAGISTICE DE EXPLORARE A SÂNULUI
1 . Noțiuni de radioanatomie a sânului
2. Mamografia diagnostică
3. Principalele incidente ale mamografiei
4. Alte tipuri de examinări mamografice
5. Ecografia mamară
6. Imagistica prin rezonanță magnetică a sânului
7. Rolul asistentului de radiologie și imagistică medicală

V. Bibliografie pentru ocuparea postului de asistent medical debutant radiologie la Laborator
Radiologie si Imagistica Medicala:
Bibliografie:
A.M. Bratu, C. Zaharia — Radioimagistică medicală-Radiofizică și tehnică — Editura
Universitară „Carol Davila", 2016;
BIRZU - Radioterapie biologica si clinica -Editura Medicala - Bucuresti 1975;
BIRZU - Radiologie Medicala - Editura Didactica si Pedagogica - Bucuresti 1980;
BIRZU - Radiodiagnostic Clinic vol I si II -Editura Medicala 1963;
GRANCEA - Radiologie Medicala -Editura Medicala 1990;
M. LUNGEANU -Tehnica radiologica -Editura Medicala - Bucuresti 1988;
Dr. V. MATEESCU si Dr. CORNELIA NENCESCU - Radiodiagnostic, Radioterapie si
anatomie functionala -Editura Stiinta &Tehnica, Bucuresti 1996;
Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul
activitătilor nucleare, republicată, Monitorul Oficial al României, partea l, nr.52 din
27 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul
Activităților Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecția persoanelor în
cazul expunerilor medicale la radiații ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, partea l,
nr.446/25.06.2002, cu modificările si completările ulterioare;
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Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea l, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul ministrului sănătătii nr.386/07 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, partea l, nr. 356
din 22 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare.
Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 293/30
august 2004 pentru modificarea și completarea Normelor de securitate radiologică în Ordinul
președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 293/30 august 2004 pentru
modificarea și completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin
Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru
Controlul Activităților Nucleare nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea l, nr.
1253 din 24 decembrie 2004;
Ordinul ministrului sănătătii 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare.
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum si organizarea și
funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea l, nr. 785 din 24.1 1 .2008, aprobată prin
Legea 53/2014, cu modificările si completările ulterioare;
Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 219
iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea l, nr. 560 din 12 august
2009;
Ordinul ministrului sănătăsii nr. 1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, publicat în Monitorul
Oficial al României, partea l, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
Ordinul ministrului sănătătii nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și
interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor
recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a
derulării și eficienței procesului de sterilizare.

Tematica :
NOȚIUNI DE RADIOFIZICĂ
4. Noțiuni de fizică a atomului
5. Fizica radiatiilor X
6. Proprietățile razelor X utilizate în radiodiagnostic
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FORMAREA IMAGINII RADIOLOGICE
4. Legile fizice ale formării imaginii
5. Filmul radiografic
6. Factori de calitate în aprecierea imaginii radiografice
NOȚIUNI DE RADIOPROTECȚIE SUBSTANTELE DE CONTRAST
1 . Substanțele de contrast utilizate în radiologia convențională
6. Substanțele de contrast utilizate în tomografia computerizată si rezonanta magnetică

7. Reacții adverse apărute la administrarea intravasculară de substante de contrast.
8. Metode de prevenire și combatere a incidentelor și accidentelor post-administrare a substantelor de
contrast

9. Rolul asistentei în administrarea substantelor de contrast intravenoase
APARATUL DE RADIOLOGIE CONVENȚIONALĂ
1 . Componența aparatului de radiologie
2. Pregătirea pacienților pentru diferite tipuri de examene
TIPURI DE APARATE RADIOLOGICE
1 . Aparatul de mamografie
2. Pregătirea pacienților pentru diferite tipuri de examene
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ
1 . Aparatura de tomografie computerizată
4. Formarea imaginii
5. Pregătirea pacienților pentru diferite tipuri de examene CT
REZONATA MAGNETICĂ NUCLEARĂ
1 . Aparatura de IRM
4. Formarea imaginii
5. Pregătirea pacienților pentru diferite tipuri de examene IRM

NOȚIUNI DE RADIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ VASCULARĂ 91 NONVASCULARĂ
Tehnici care nu utilizează raxe X:
NOTIUNI DE ECOGRAFIE
1 . proprietățile undelor ultrasonore
6. principiul ultrasonografiei
7. aparatul de ecografie
8. avantajele și dezavantajele ecografiei
9. rolul asistentului de radiologie și imagistică medicală în ecografie
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 20791

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96
E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com
spjudilfov@gmail.com

EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A CRANIULUI
1 . Radioanatomia craniului
4. Repere anatomice la nivel cranian
5. Tehnici de explorare a craniului
5.1 . Explorarea radiologică convențională
5.2 Examenul computer-tomografic al craniului
5.3 Examenul prin rezonantă magnetică a craniului
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A COLOANEI VERTEBRALE
1 . Radioanatomia coloanei vertebrale
3. Tehnici de explorare a coloanei vertebrale
3.1. Explorarea radiologică convențională
3.2. Examenul computertomografic a coloanei vertebrale
3.3. Examenul prin rezonantă magnetică a coloanei vertebrale
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A TORACELUI
1 . Radioanatomia toracelui
3. Tehnici de explorare a toracelui
3.1. Explorarea radiologică convențională
3.2. Examenul computer-tomografic al toracelui
3.3. Examenul prin rezonanță magnetică al toracelui
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI DIGESTIV
1 . Radioanatomia aparatului digestiv
3. Tehnici de explorare a aparatului digestiv
3.1 . Explorarea radiologică convențională
3.2 Examenul computenomografic a aparatului digestiv
3.3 Examenul prin rezonanță magnetică al aparatului digestiv
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI UROGENITAL
1 . Noțiuni de radioanatomie aparat urogenital
3. Tehnici de explorare a aparatului urogenital
3.1. Explorarea radiologică convențională
3.2. Examenul computer-tomografic a aparatului urogenital
3.3. Examenul prin rezonanță magnetică a aparatului urogenital
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A MEMBRULUI SUPERIOR
1 . Radioanatomia membrului superior
3. Tehnici de explorare a centurii scapulare și membrului superior liber
3.1. Explorarea radiologică convențională
3.2. Examenul computer-tomografic al membrului superior
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3.3. Examenul prin rezonanță magnetică al membrului superior
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A MEMBRULUI INFERIOR
3. Radioanatomia membrului inferior
4. Tehnici de explorare a membrului inferior
4.1. Examenul radiologic convențional
4.2. Examenul computer-tomografic a membrului inferior
4.3. Examenul prin rezonanță magnetică a membrului inferior
TEHNICI RADIOIMAGISTICE DE EXPLORARE A SÂNULUI
1 . Noțiuni de radioanatomie a sânului
8. Mamografia diagnostică
9. Principalele incidente ale mamografiei
10. Alte tipuri de examinări mamografice
11. Ecografia mamară
12. Imagistica prin rezonanță magnetică a sânului
13. Rolul asistentului de radiologie și imagistică medicală

VI. Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant la Compartiment
Cardiologie :
4. Urgente medico-chirugicale-autor LUCRETIA TITIRCA
5. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare si iongrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale -vol 1 si
vol 2 -Autor LUCRETIA TITIRCA
6. Ordinul Nr: 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere , prevenirea si limitarea
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
4. Ordinul 961 din 19.08.2019 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea , dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare .
5. Ordinul 1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de
date privind deseuri rezultate din activitati medicale

VII. Bibliografie si Tematica pentru ocuparea postului de registrator medical debutant la
Ambulatoriu Intergrat:
Bibliografie:
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1. Regulamentul de ordine interioara al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov
2. Microsoft Press – Bazele reţelelor de calculatoare, Editura Teora – 1999;
3. Windows 2000, Windows XP, Microsoft Office 2000, Manuale de utilizare – 2003;
4. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (cap. II – Asiguraţii, secţiunea 1 – persoanele
asigurate, Titlul IX – cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate)

Tematica:

-

1) Bazele informaticii:
Arhitectura generală a unui calculator compatibil IBM,
Sistemul de operare Windows:
autentificare ca utilizator,
suprafaţa de lucru Windows,
gestionarea ferestrelor şi comenzile meniului de control,
familia de butoane
Windows Explorer:
lansare în execuţie,
meniurile programelor Windows Explorer si My Computer
copiere, transferare, stergere fisiere
Microsoft Word:
lansarea si inchiderea aplicatiei Word,
ecranul Word,
bara de meniuri,
bara cu butoane standard, cu butoane de formatare,
creearea unui document nou,
deschiderea unui document existent,
salvarea şi imprimarea unui document,
introducerea textului,
modificarea textului,
transferul de informatie intre aplicatiile Excell si Word
Adobe Acrobat Reader:
deschiderea unui document de tip PDF,
căutare în documente de tip PDF,
Reţele de calculatoare:
definiţie,
Viruşi de calculatoare:
- definiţie,
precauţii generale privind protecţia antivurus.
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VIII . Bibliografie pentru ocuparea postului de infirmiera la Bloc Nasteri:
Bibliografie:
1.Ghidul infirmierei –autor Sora Lungu Nicolae
2. Ordinul Ministerului Sănătății 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind
curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare
3.Ordinul nr.1226 din 3 Decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza
nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

IX. Bibliografie pentru ocuparea postului de infirmiera debutanta la Sectia Obstetrica
Ginecologie:
Bibliografie:
1.Ghidul infirmierei –autor Sora Lungu Nicolae
2. Ordinul Ministerului Sănătății 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind
curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare
3.Ordinul nr.1226 din 3 Decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza
nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

X. Bibliografie pentru ocuparea postului de infirmiera debutanta la Compartiment
Cardiologie-Terapie Acuta
Bibliografie:
1.Ghidul infirmierei -autor Sora Lungu Nicolae
2.Tehnica ingrjirii bolnavului – autor Mozes Carol
3.Legea 46/2003, legea drepturilor pacientului
4. Ordinul 916bdin 27 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de supraveghere si control al infectiilor
nosocomiale in unitatile sanitare
5.Ordinul 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectiasi
sterilizarea in in unitatile sanitare
6.Ordinul 1226 din 3 decembrie 2012pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatea medicala din activitati medicale si a metotodologiei de culegere a datelor pentru
baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
7.Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere prevenire si limitare a infectiilor
asociate asistentei medicale sanitare.
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TEMATICA :
1.Igiena spitaliceasca ,igiena saloanelor , igiena individuala ,igiena alimentatiei
2.Dezinfectia -dezinsectia -deratizarea in unitatile sanitare
3.Locul si rolul infirmierei in sistemul de ingrijire al pacieltului
4.Codul etic al infirmierei
5.Statutul infirmierei
6.Nivelul de cunoastere si abilitati ale infirmierei
7.Dezbracatul si inbracatul pacientului
8.Pregatirea patului cu pacient
9.Pregatirea patului fara pacient
10.Prevenirea escarelor de decubit
11.Servirea pacientului la pat

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele
documente :
- cerere de înscriere adresată conducătorului instituției;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit legii, după caz;
- copia documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări , precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de instituție
- carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă , în meserie și/sau în
specialitatea studiilor ,în copie ;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate ;
- cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează.În situația depunerii declarației pe proprie răspundere,
candidatul are obligația depunerii cazierului până la data desfășurării primei probe a concursului
- Curriculum vitae ;
Dosarul se va depune la Serviciul RUNOS;
La prezentul anunț de concurs se anexează bibliografia și tematica aferentă desfășurării concursului.
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Concursul va avea loc la parter în sala de ședințe.
Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul R.U.N.O.S. al unității,telefon 021/3243312, interior 216
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs
-

Poate ocupa un post vacant (temporar vacant) persoana care îndeplinește urmatoarele condiții ;
are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România
cunoaște limba română scris și vorbit
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
are capacitate deplină de exercițiu
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs și specificate în fișa postului
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității , contra statului ori
contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul , care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție , care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situațiilor in care a intervenit reabilitarea

Concursul se va organiza conform calendarului următor:




23.03.2020, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
31.02.2020, ora 900 test grilă
03.04.2020, ora 900 proba interviu
Concursul se va desfășura la sediul unității din Bd.Basarabia nr.49-51 sector 2.
Dosarul de concurs va fi depus în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la
Serviciul RUNOS.
Informații suplimentare la telefon 021/3243312, interior 216
Candidații trebuie să obțină cel puțin 50 puncte la proba scrisă pentru a susține și interviul. Sunt
declarați admiși cei care au obținut minimum 50 puncte.
Termenul în care se afișează rezultatele probelor;

-

proba scrisă (lucrare sau test grilă)
- doua zile lucrătoare de la finalizarea probei
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-

interviu – doua zile lucrătoare de la finalizarea probei
Termenul de depunere a contestațiilor

-

doua zile lucrătoare dupa terminarea fiecărei probe
Termenul de afișare a rezultatelor contestațiilor

-

doua zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației
Termen de afișare a rezultatelor finale

-

În doua zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației

Manager,
Laza Calin Mircea

Serviciul Financiar Contabilitate și Buget ,
Dr. Ec.Ipate Nicolae

Sef Serviciu R.U.N.O.S.,
Ec. Iacob Valeria

Intocmit,
Negrea Corina Gabriela
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