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  Nr. 18  din  03.01.2018 

 

 

ANUNT 

 

Având în vedere: 

1.Hotărârea Guvernului 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, cu modificările si completările 

ulterioare; 

2.Hotărârea nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea 

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, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 

Spital Orasenesc ,,Sf. Stefan’’ Rovinari cu sediul în oras Rovinari, str. 

Muncii, nr. 1, judet Gorj, organizează concurs pentru ocuparea functiilor de natură 

contractuală vacantă de : 

1 post de asistent medical generalist principal (PL) –perioada nedeterminată la 

Compartimentul Pediatrie 

1 pot de asistent medical principal pediatrie (PL) –perioada nedeterminata la 

Compartimentul Pediatrie  
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1 post de asistent medical generalist principal cu studii superioare (S) -perioada 

nedeterminata la Compartimentul Neonatologie  

1 post de infirmier debutant cu studii generale (G) –perioada nedeterminata la 

Sectia Medicina Interna ,va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc ,,Sf. Stefan’’ 

Rovinari, Loc.Rovinari,nr.1, judetul Gorj, după cum urmează:  

1.În data de 23 ianuarie 2018 , orele 10.00 va avea loc proba scrisă; 

2.În data  de 30 ianuarie 2018,  orele 10.00 va avea loc interviul.  

 

 

 

 

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de natură 

contractuală  vacantă de asistent medical generalist principal (PL) la Compartiment 

Pediatrie perioadă nedeterminată ,asistent medical principal pediatrie  (PL) la 

Compartimentul Pediatrie –perioada nedeterminata ,asistent medical generalist principal  

cu studii superioare (S)  la Compartiment Neonatologie  –perioada nedeterminata si 

infirmier debutant studii generale (G) la Sectia Medicina Interne –perioada 

nedeterminata se depun până la data de  16 ianuarie 2018 ,orele 14,00, la sediul 

Spital Orăşenesc ,,Sf. Ştefan’’ Rovinari, str. Jiului, nr.1,  judeţ Gorj. 

Condiţii specifice pentru ocuparea prin concurs a functiei  de natură 

contractuală vacante de: 

          Asistent medical generalist principal (PL) si asistent medical principal 

pediatrie –Compartiment  Pediatrie  

                -diplomă scoală postliceala sanitara (PL) in specialitatea asistent medical 

generalist sau asistent de pediatrie  

-Vechime în specialitatea studiilor absolvite : 5 ani 

-Certificat de membru,aviz anual de libera practica sau adeverinta pentru examen 

     Asistent medical generalist principal cu studii superioare  (S ) –Compartimentul 

Neonatologie 

-diploma scoala postliceala sanitara (PL) 



 -Vechime în specialitatea studiilor absolvite: 5 ani  

- Certificat de membru ,aviz anual de libera practica sau adeverinta pentru examen  

       Infirmier debutant ,studii generale (G) la Sectia Medicina interna 

   -studii gimnaziale 

   -Vechime în specialitatea studiilor absolvite: nu este cazul  

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii (art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare): 

1.Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2.Cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 

3.Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4.Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5.Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile 

sanitare abilitate; 

6.Îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime, sau alte condiţii 

specifice potrivit postului scos la concurs; 
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                                                                                                                       VIZAT 
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                                          BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA  

                 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT  

 MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL,ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 

PEDIATRIE  (PL)-PERIOADA NEDETERMINATA LA COMPARTIMENTUL 

PEDIATRIE 

SI ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL CU STUDII SUPERIOARE (S) 

–PERIOADA NEDETERMINATA LA COMPARTIMENTUL NEONATOLOGIE       

 

          1. Ghid de nursing -Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii 

medicali , de Lucretia Titirca  

                 A). Punctia venoasa 

                 B). Recoltarea produselor biologice si patologice 

                           -recoltarea singelui 

                          -recoltarea exsudatului faringian 

                          -Recoltarea urinei 

                         - recoltarea materiilor fecale 

                 C). Sondaje,spalaturi ,clisme 

                          - spalatura oculara 

                         -spalatura auriculara 

                         -spalatura gastrica  

                        -clisme 

                D) Administrarea medicamentelor 

                         - administrarea medicamentelor pe cale orala 

                         - administrarea medicamentelor pe cale parenterala  

         2. Urgente medico chirurgicale ,de lucretia titirca ,editura medicala 

Bucuresti,2013 

                         A) Urgentele aparatului respirator 

                                 - Insuficienta respiratorie  acuta  

 

- Criza de astm bronsic  



- Starea de rau asthmatic 

- Hemoptizia 

- Pneumotoraxul apontan  

                         B) Urgentele aparatului cardiovascular 

                                - Encefalopatia hipertensiva acuta 

                               - Resuscitare cardio-respiratorie 

                               -Tulburarile de ritm ale inimii 

                        C) Urgentele abdominale 

                                  - colica biliara  

                                 - ocluzia intestinala 

                                 -Homoragiile digestive superioare (H.D.S) 

                          D) Urgentele renale 

                                   - Insuficienta renala acuta (I.R.A.) 

                                  -Colica renala nefretica 

                                  - retentia acuta de urina 

                            E) Urgentele neurologice 

                                    - starile comatoase 

                                   -coma diabetica 

                                  -coma hipoglicemica 

                            F).Intoxicatiile acute exogene 

                                      -masuri terapeutice nespecifice de prim ajutor si  

                                             administrarea de antidoturi                                

                                     -Intoxicatia cu monoxide de carbon 

                                    - intoxicatiile cu ciuperci  

                                    -Intoxicatiile cu substante methemoglobinizare la copii 

                                   -Intoxicatiile cu alcool metilic 

                           G) Urgentele in pediatrie  

                                   - Insuficienta respiratorie acuta 

                                  -Insuficienta cardiaca 

                                  -Colapsul 

                                 -Convulsiile 

                                -Sindromul de deshidratare acuta (S.D.A) 
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