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ANUNȚ  

 

 

 Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov anunță scoaterea la concurs a  următorului post vacant: 

 

- un post vacant de asistent medical generalist debutant la Laborator Analize Medicale  

-  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 in specialitate 

 

 

I. BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT 

MEDICAL GENERALIST DEBUTANT  LA LABORATOR ANALIZE MEDICALE  : 

         Bibliografie 

 

        - Arama Sorin Stefan – Explorari functionale, Editura Cerma, Bucuresti 1999; 

       -  Buiuc Dumitru – Microbiologie medicala, Editura didactica si Pedagogica , Bucuresti 2011;   

       -  Debeleac Lucia, I.Popescu – Dranda – Microbiologie, Editura Medicala Amalteea, Bucuresti 1994; 

       -  Dimache Gheorghe,Panaitescu Dan–Microbiologie si parazitologie medicala,Editura    

          Uranus,Bucuresti1994;  

       -  Gherman Ioan – Compediu de parazitologie clinica -Editura ALL, Bucuresti 1993; 

       -  Lazar Lidia -Baze practice in parazitologia medicala, Editura Publistar, Bucuresti 2000; 

       -  Lotreanu Victor - Analize medicale, Editura CNI, Bucuresti 2000; 

        -  Mihele Denisa-Biochimie clinica-metode de laborator, Editura Medicala, Bucuresti 2000; 

       -  Popescu Mut Delia-Hematologia clinica- Editura Medicala Bucuresti 2001;  

       -  Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009; 

        -  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 şi organizarea şi funcţionarea   

           Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;  

        -  Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor  

          nozocomiale in unităţile sanitare; 

       -  Legea nr. 46/ 2003- Legea drepturilor pacientului- Capitolele I- VIII; 

       -  Legea nr. 677/ 2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi   

          libera circulaţie a acestor date- Capitolele I- IX; 

       -  Ordinul 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale-text  

           integral; 

       -  Regulamentul nr. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu  

          caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE  

          (Regulamentul general privind protectia datelor)- Text integral; 

       -  ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor  
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          rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date  

          privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; 

       -  Ghid National de Biosiguranta pentru laboratoarele medicale, Ministerul Sanatatii, 2005; 

       -  SR EN ISO 15189:2013 Laboratoare medicale, Cerinte pentru calitate si competenta; 

 

         Tematica 

 
HEMATOLOGIE                                         

 

1. Hemoglobina: structura, functii;  

2. Eritrocitul: structura, functii, variatii;  

3. Anemia feripriva -simptome, investigatii de laborator;  

4. Anemia megaloblastica- simptome, investigatii de laborator;  

5. Anemiile hemolitice-simptome, investigatii de laborator;  

6. Leucocitul-structura, forme, variatii;  

7. Leucemia granulocitara cronica -simptome, investigatii de laborator;  

8. Leucemia limfatica cronica:simptome, investigatii de laborator;  

9. Trombocitul si seria trombocitara;  

10. Hemostaza-faza intrinseca si extrinseca  

11. Grupele sanguine:sistemul OAB, Rh; 

12. Inflamatia-definitie, clasificare, cauze; 

13. Hematopoieza-definitie, celule si organe hematopoietice; determinarea hemoleucogramei;  

14. Frotiul de sange-tehnica executarii, coloratia, examinarea microscopica;  

 

   BIOCHIMIE 

  

1. Colesterolul sanguin (surse, valori, importanta clinica); 

2.Glucoza sanguina (surse, valori, importanta clinica); 

3. Formarea ureei :ureogeneza-semnificatie clinica;  

4. Formarea acidului uric-semnificatie clinica; 

5.Creatinina (surse,valori,importanta clinica); 

6.Proteine totale (   surse,valori,importanta clinica); 

7. Urina-compozitie, explorare laborator;  

8. Diabetul zaharat-afectiune metabolica. Diagnosticul prin examenul sumarului de urina si determinarea glicemiei;  

9. Enzime cu importanta diagnostica: transaminaze, fosfataze ,alte enzime.  

10.Icterul –diagnosticul de laborator , semnificatii clinice; 

 

  MICROBIOLOGIE 

1.Bacteriile-forma, dimensiuni, mod de grupare si structura; 

2. Cocii gram (+): stafilococul, streptococul, pneumococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de 

metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;  

3. Cocii gram (-): meningococul, gonococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, 

caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;  

4. Bacilii gram (-): E.colli, Salmonella, Schigella, vibrionul holeric-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere 

biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;  

5. Bacilul difteric, b. tuberculos, b. carbunos-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, 

caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;  

6. Germenii anaerobi: bacilul titanic, b. gangrenei gazoase si b. botulinic- habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere 

biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;  



 

 

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 20791 

7. Treponema pallidum: caractere morfo-tinctoriale, rezistenta la agenti chimici si biologici, caractere de patogenitate, 

diagnostic de laborator.  

8. Diagnosticul de laborator al infectiilor streptococice;  

9. Diagnosticul de laborator al infectiilor stafilococice;  

10. Diagnosticul de laborator al infectiilor pneumococice;  

11. Diagnosticul de laborator al infectiilor gonococice;  

12. Diagnosticul de laborator in infectiile TBC;  

13. Diagnosticul de laborator al infectiilor cu Treponema pallidum; 

14. Toxiinfectiile alimentare-definitie, agentii patogeni implicati, tehnica diagnosticarii prin coprocultura; 

15. Infectii nosocomiale: definitie, agentii patogeni implicati, tehnica diagnosticarii;  

16. Patogenitatea microorganismelor si procesul infectios-patogenitatea, virulenta, toxigeneza, surse de infectie, 

multiplicarea bacteriilor si evolutia infectiilor;  

17. Mijloace de aparare ale organismului impotriva agresiunii microbiene:imunitatea naturala si imunitatea dobandita 

(antigenele, anticorpii, imunitatea umorala, imunitatea mediata celular, imunitatea activa, vaccinurile, imunitatea pasiva 

seroprofilaxia).  

18. Antibiograma-tehnica de lucru, principiu, interpretare, importanta; 

 19. Cultivarea bacteriilor-tipuri de medii de cultura si tehnicile de insamantare a acestora;  

20. Examenul bacteriologic:examinarea preparatelor native si colorate; colorantii folositi in bacteriologie si tipuri de 

coloranti;  

 

21. Metode de laborator in vederea prevenirii contaminarii cu agenti patogeni;  

22. Sterilizarea si dezinfectia: definitie, tipuri de sterilizare si substantele folosite la sterilizare;  

23. Recoltarea produselor biologice in vederea examenului bacteriologic  , a apei si alimentelor pentru examenele de 

laborator: recoltarea si transportul produselor patologice (sange, secretii purulente, secretii uretrale si vaginale, exudat nazo-

faringian, sputa, urina, materii fecale); 

 

VIRUSOLOGIE  

1. Virusurile-caracterizare generala, cultivare,multiplicare(pe animale de laborator, pe oua embrionate, pe culturi de celule) 

, tehnica de recoltare si de lucru a probelor necesare pentru examenele virusologice; 

2. Virusurile: caractere generale, clasificare, morfologie si structura;  

 

PARAZITOLOGIE  

 

1. Materii fecale-compozitie, explorare de laborator;  

2. Protozoarele: caractere generale, clasificare, exemple;  

3. Clasa Sporozoare, genul Plasmodium: clasificare, mod de inmultire, caractere de patogenitate;  

4. Increngatura Plathelminti, clasa Cestode, familia Taeniide: morfologie, ciclu biologic, rol patogen, epidemiologie, 

diagnostic de laborator;  

5. Increngatura Nemathelminti, clasa Nematode, familia Trichinellidae, familia Ascaridae, familia Oxyuridae: morfologie, 

ciclu evolutiv, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de  laborator;  

6. Clasa arachnidae, familia Ixodidae, familia Sarcoptidae: morfologie, evolutie, mod de transmitere, rol patogen, diagnostic 

de laborator;  

7. Clasa Insecta, familia Culicidae, familia Muscidae, familia Pulicidae, familia Pediculidae: morfologie, evolutie; 3  

8. Mijloace de combatere a artropodelor: masuri profilactice, masuri distructive (metode mecanice, fizice, chimice si 

biologice). 

 

MICOLOGIE  

1. Morfologia, inmultirea, nutritia, toxinele si rolul patogen al ciupercilor.  

 

STANDARDUL DE ACREDITARE LABORATOARE DE ANALIZE MEDICALE SRE ISO 15189/2013(proceduri 

sistemice,proceduri tehnice, proceduri specifice). 
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        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 si orginal ; 

 

  - 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 ; 

Documentele mai sus mentionate vor fi insotite de originale. 

Dosarul se va depune la Serviciul RUNOS; 

Program Serviciul RUNOS : Luni-Joi : 7:30 – 16:00 

                                               Vineri    : 7:30 -  13.30 

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

         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 : 0783 127 325 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs  

 

5 Poate ocupa un post vacant (temporar vacant) persoana care îndeplinește urmatoarele condiții ;  

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

Spațiului Economic European și domiciliul în România 

7 cunoaște limba română scris și vorbit 

8 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale 

9 are capacitate deplină de exercițiu 

10 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 

11 îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 

postului scos la concurs și specificate în fișa postului 
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12  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. 

 

13 Concursul se va organiza la sediul unitatii conform calendarului următor: 

 

• 23.06.2022, ora,16:00: data limită pentru depunerea dosarelor; 

• 01.07.2022, ora   8:00: test grila  

• 06.07.2022, ora   8:00: 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:  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 în care se afișează rezultatele probelor; 

14 proba scrisă (lucrare sau test grilă)  

         -    doua zile lucrătoare de la finalizarea probei 

15 interviu – doua zile  lucrătoare de la finalizarea probei 

Termenul de depunere a contestațiilor 

16 doua zile lucrătoare dupa terminarea fiecărei probe 

 

Termenul de afișare a rezultatelor contestațiilor 

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

Termen de afișare a rezultatelor finale 

18 În 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 
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