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Anunț privind ocuparea prin examen pe perioada nedeterminată
a unui post de asistent medical generalist, ocupat fără concurs pe
perioadă determinată în perioada stării de alertă
Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea organizează examen în baza Legii nr.70/2022privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de
risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe
perioadă determinată, precum si Regulamentului organizat în vederea ocupării posturilor pe
perioada nedeterminată pentru personalul care în perioada stării de alertă a ocupat fără concurs
posturi de execuție pe perioada determinata, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a
urmatorului post de execuție ocupat pe perioada determinată , în perioada stării de alertă
Asistent medical genralist – din cadrul Ambulatoriului integrat
Cererea de înscriere la examen se depune la Biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Sfanta
Maria Vedea până la data de 10.05.2022, ora 12.00.
Examenul se desfășoară după următorul calendar :
I.Selectia cererilor
11.05.2022 verificarea cererilor de inscriere (ora 10.00)
II. Proba scrisa
16.05.2022 – ora 10.00 proba scrisa si afisare rezultate la proba scrisa
17.05.2022 – ora 12.00 depunere eventuale contestatii la proba scrisa
17.05.2022 – ora 15.00 afisare rezultate la eventuale contestatii
Punctajul de promovare pentru proba scrisa este de 60 de puncte.
Se pot prezenta la interviu numai candidatii declarați admiși la proba scrisă.
III. Interviu
18.05.2022 – interviul si afisare rezultate la interviu
19.05.2022 – ora 12.00 depunere eventuale contestatii la interviu
19.05.2022 – ora 15.00 afisare rezultate la eventuale contestatii
20.05.2022 – ora 15.00 afisare rezultate finale
Punctajul de promovare pentru interviu este de 60 de puncte
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de selecție ,în ziua
desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea
interviului sunt:
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
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e) iniţiativă şi creativitate
Candidatul va depune cererea de participare la examen adresata conducatorului institutiei,
în care se menționează postul pentru care dorește să sustina examen, însoțită de declarația privind
consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27.04.2017 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE( Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;
Candidaţii declaraţi admişi la examenul de ocupare pe perioada nedeterminata a postului
ocupat pe perioada determinata sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului, cu obligaţia înlocuirii
documentelor a căror valabilitate au expirat (certificat medical, cazier judiciar, adeverinta de
integritate comportamentală).
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA
NEDETERNINATA A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERLALIST

TEMATICA
1. Procesul de ingrijire – definitii, etape , planul de ingrijire, nevoi fundamentale, tehnici de
ingrijire a bolnavilor
2. Administrarea medicamentelor, definitii , reguli, metode, tehnici de administrare a
medicamentelor;
3.Recoltarea produselor biologice si patologice ;
4.Urgente medico-chirurgicale, resuscitarea cordio- respiratorie;
5. Rolul asistentei medicale in ingrijirea pacientului cu boala psihica;
6. Ingrijirea bolnavilor cu comportament agresiv;
7.Ingrijirea bolnavilor cu tentativa de suicid;
8.Ingrijirea bolnavilor cu schizofrenie;
9.Ingrijirea in tulburarile anxioase;
10.Ingrijirea in bolile afective;
11.Ingrijirea urgentelor psihiatrice;
12.Comunicarea cu bolnavul psihic in procesul de ingrijire ;
13.Ingrijirea pacientului cu stari catatonice si stuporoase ;
14.Negativismul alimentar – conduita de urgenta ;
15.Complicatiile alcolismului cronic – Sevrajul;
16.Intoxicatia cu alcool
17.Agitatie, anxietate, depresie
18.Crizele convulsive. Epilepsie
19.Stari comatoase
2

20.Corpi straini laringo-traheo-bronsici
21.Principii de etica profesionala ;

BIBLIOGRAFIA
1.Tehnici de evaluare si ingrijire acordate de asistenti medicali – Ghid Nursing vol II de Lucretia
Titirca, Editura Medicala Romaneasca Bucuresti 2006
2. Urgente medico-chirurgicale Editura medicala 2003 de Lucretia Titirca (fara cap. 7 –
urgente pediatrice )
3.Nursing Psihiatric – Manual pentru asistentele medicale , redactor C. Oancea .
4.Tehnica ingrijirii bolnavului . Carol Mozes Editia 2016
5.Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului
medical din Romania ;
6.Legea 46/2003- legea drepturilor pacientului
7.Ordinul nr.1226/2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatile medicale.
8.Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a
infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
9.Legea sanatatii mintale 487/2002 si normele de aplicare a acesteia.
Relatii suplimentare la sediul al Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea, Biroul RUNOS,
telefon 0248248109.
MANAGER,
EC PREDUȚ MARIANA TATIANA
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