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ANUNȚ  

 

 

 Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov anunță scoaterea la concurs a  urmatoarelor  

posturi temporar vacante: 

 

       

-  un  post temporar vacant  de asistent medical principal la Sectia Obstetrica Ginecologie - 

Compartiment Medicina Materno Fetala 

- 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 

- diploma de grad principal 

- Certificat de Membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs  

- Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei 

- Asigurare de malpraxis în termen 

- Vechime: minim 5 ani in specialitate 

 

    

- un  post temporar vacant  de asistent medical principal la Serviciul Anatomie Patologica 

- 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 

- diploma de grad principal 

- Certificat de Membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs  

- Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei 

- Asigurare de malpraxis în termen 

- Vechime: minim 5 ani in specialitate 

 

 

 Pentru inscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține 

următoarele documente : 

    - cerere de inscriere 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 indeplinirea condițiilor specifice postului 

solicitat, conform celor precizate mai sus 

   - carnetul de muncă sau după caz adeverințele care  atestă vechimea in muncă , in meserie 

și/sau in specialitatea studiilor ,în copie ; 
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  - 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.In situația depunerii declarației pe proprie 

răspundere, candidatul are obligația depunerii cazierului până la data desfășurării primei probe a 

concursului 

       -  Curriculum vitae ; 

Documentele mai sus mentionate  vor fi insotite de original; 

Dosarul se va depune la Serviciul RUNOS; 

La prezentul anunț de concurs se anexează bibliografia  aferentă desfășurării concursului. 

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul R.U.N.O.S. al unității,  

telefon 0783 / 127 325 

Condițiile specifice necesare in vederea participării la concurs  

- Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant  persoana care indeplinește urmatoarele 

condiții ;  

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in 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 

- indeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs și specificate in fișa postului 

-  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității , 

contra statului ori contra autorității de serviciu sau in legătură cu serviciul , care 

impiedică infăptuirea 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 

 

I. Bibliografie si tematica pentru ocuparea postului temporar vacant  de asistent medical   

          principal la Sectia Obstetrica Ginecologie - Compartiment Medicina Materno Fetala: 

 

 1.       Urgente medico-chirurgicale – autor Lucretia Titirca 

 2.       Ghid nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale – vol.I   
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           si vol.II – autor Lucretia Titirca 

 3.       Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitarea a    

           infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare  

 4        Ordinul 961 din  19.08.2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia   

           si sterilizarea in unitatile sanitare 

 5.      Ordin 1226 din 3 decembrie 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 deseurilerezultate din activitati medicale 

 

 

II. Bibliografie si tematica pentru ocuparea postului temporar vacant  de asistent medical   

            principal la Serviciul Anatomie Patologica: 

 

               Tematica 

 

  1.      Caracterele generale ale tumorilor benigne 

  2.      Caracterele generale ale tumorilor maligne 

  3.      Activitatea de histopatologie – norme generale 

  4.      Prelevarea pieselor de la cadavru pentru examenul de laborator 

  5.      Probe uzuale ce se pot executa in timpul necropsiei 

  6.      Recoltarea pieselor pentru fixare si practica fixarii 

  7.      Fixarea (principii, metode, tipuri de fixatori) 

  8.      Includerea in parafina (definitie, timpi de executie) 

  9.      Pregatirea blocurilor si sectionarea pieselor la microtomul de parafina 

10.      Coloratia hematoxilina-eozina 

11.      Coloratia van Gieson 

12.      Examenul extemporaneu (intraoperator) 

13.      Colorarea Bacilului Koch pe tesuturi 

14.      Activitatea de citologie - norme generale  

15. Coloratiile Giemsa, Babes-Papanicolaou 

16. Primirea si inregistrarea produselor in laborator si eliberarea rezultatelor 

17. Rolul asistentului medical in laboratorul de anatomie patologica 

18. Aplicatiile imunohistochimiei in diagnosticul histopatologic 

19. Reglementari legislative in laboratorul de anatomie patologica  

 

             Bibliografie 

 

 

1. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor 

umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.  

2.  Laurentiu Mogoanta, Carmen Florina Popescu, Claudia Valentina Georgescu 

Violeta Comanescu, Daniel Pirici - Ghid de Tehnici de Histopatologie, Citologie si 

Imunohistochimie, Ed. Medicala Universitara, Craiova 2007. 
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3. I. Moraru - Anatomie Patologica, Ed. Medicala 1980. 

4. Gh. Diaconiță - Tehnica histopatologica - Ed. de Stat pentru literatura stiintifica Bucuresti. 

5. Leonida Gherasim - Ghiduri de Practica Medicala - Ed. INFO Medica. 

6. Maria Florescu – Anatomie Patologica Generala si Sistemica – Editura Augusta, 2000. 

7. Florin Halalau, Carmen Ardeleanu – Anatomie Patologica - Editura Medicala 2003. 

8. Carmen Ardeleanu, Violeta Comanescu, Bogdan Zaharia - „Imunohistochimie – Principii 

generale si aplicatii in diagnosticul histopatologic” – Editura Sitech1999. 

9. Carmen Ardeleanu, Florin Halalau, Mihai Ceausu – „Curs de ANATOMIE 

PATOLOGICA”, Editura Cartea Universitara, Bucuresti 2004. 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

• 06.06.2022, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor; 

• 15.06.2022, ora 8:00: test grila pentru postul de asistent medical principal de la      

                                    Serviciul Anatomie Patologica; 

• 15.06.2022, ora 11:00: test grila pentru postul de asistent medical principal de la      

                                    Sectia Obstetrica Ginecologie; 

• 20.06.2022, ora 8:00: proba interviu postul de asistent medical principal de la      

                                    Serviciul Anatomie Patologica 

• 20.06.2022, ora 11:00: proba interviu postul de asistent medical principal de la      

                                    Sectia Obstetrica Ginecologie 

 

            Concursul  se va desfășura la sediul unității  din Bd.Basarabia nr.49-51 sector 2. 

 Dosarul de concurs va fi depus în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării 

anunțului la Serviciul RUNOS. 

 Informații suplimentare la telefon 0783 / 127 325 

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 in care se afișează rezultatele probelor; 

- proba scrisă (lucrare sau test grilă)  

-    doua zile lucrătoare de la finalizarea probei 

- interviu - doua zile lucrătoare de la finalizarea probei 

   Termenul de depunere a contestațiilor 

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

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

   Termen de afișare a rezultatelor finale 

- In doua zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației 

             Manager,                                                                  Sef Serviciu R.U.N.O.S., 

      Laza Calin Mircea                                                             Ec. Iacob Valeria    

 

 

 

 

 Serviciul Financiar Contabilitate și Buget ,                                   Intocmit, 

      Dr.  Ec.Ipate Nicolae                              Ec.  Negrea Corina Gabriela 

 

 
 

           

 
 


