ANUNŢ
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi contractuale
de execuţie, durată nedeterminată din care: asistent medical debutant studii post liceale (PL) - 4 posturi,
îngrijitor – 1 post, vacante la Serviciul Cabinete Medicale
1. Denumirea postului vacant și a compartimentului de muncă:
-

4 posturi de asistent medical debutant studii post liceale (PL) la Serviciul Cabinete Medicale
1 post de îngrijitor la Serviciul Cabinete Medicale

2. Condițiile generale și specifice necesare pentru ocuparea posturilor:
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G.
nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiilor contractuale de execuţie pentru care se organizează concursul.
Studii:
- pentru posturile de asistent medical debutant studii post liceale (PL): studii post liceale absolvite (certificat de competențe
profesionale) sau echivalent.
- pentru postul de îngrijitor: studii generale absolvite (minimum 8 clase), vechime în muncă – minimum 3 ani.
3. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă/probă practică şi interviu.
Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarațí admiși la etapa precedentă.
4. Condițiile de desfășurare a concursului:
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până în data de 18.03.2015 inclusiv, orele 16,00, la
Serviciul Resurse Umane Salarizare, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, P-ța Unirii, nr. 1, camera 32.
Data și ora selecțíei dosarelor de înscriere – 19.03.2014, ora 10,00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, P-ța
Unirii, nr. 1, camera 32.
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 26.03.2015., ora 10,00 la municipiul Cluj-Napoca, Str. Ilie Măcelaru, nr. 32, sau în altă
locaţie comunicată în termen candidaţilor. Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Data, ora şi locul organizării probei practice pentru îngrijitor: 26.03.2015., ora 13,00 la municipiul Cluj-Napoca, Str. Ilie Măcelaru,
nr. 32, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la
proba practică.

5 . Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) Copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) Autorizaţia de liberă practică;
e) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
f) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în
copie;
g) Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează;
h) Curriculum vitae;
Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu
originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
6. Bibliografia de concurs pentru postul de asistent medical pentru cabinetele de medicină dentară este
următoarea:
6.1. Titirca L.- Urgente medico-chirugicale - Sinteze - Editura Medicala, Bucuresti – 2001;
6.2. C. Burlibaşa, - Chirurgie orală şi maxilo-facială - Ed. Medicală Buc. 1999;
6. 3. Bratu D.- Materiale dentare în cabinetul de stomatologie . Ed. Helicon, Timişoara, 1992;
6. 4. I. Dănilă, Radu Vataman. Profilaxia stomatologică – Ed. Did. şi Ped. Buc. 1996;
6.5. Sorin Andrian, Şt. Lăcătuşu – Caria dentară- Protocoale şi tehnici, Ed. Apollonia, Iaşi 1999;
6.6 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare
6.7. Ordinul nr. 261/2007- Norme tehnice privind curăţarea,dezinfecţia şi sterilizarea.
6. 8 .Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei și al asistentului medical din România din anul
2009.
6. 9. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 653/2001, actualizat
6.10. Ordinul nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din
unitățile deîinvățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru
promovarea unui stil de viață sănătos, actualizat.
6.11. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţi

medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale

6.12. Ordinului nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţi

medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale
TEMATICA - ASISTENTI MEDICALI PENTRU CABINETELE DE MEDICINĂ DENTARĂ
1.Titirca L.- Urgente medico-chirugicale - Sinteze - Editura Medicala, Bucuresti – 2001;
Primul ajutor în urgenţele medico-chirurgicale
Resuscitarea respiratorie
- Resuscitarea cardiacă
2.C. Burlibaşa, - Chirurgie orală şi maxilo-facială - Ed. Medicală Buc. 1999;
1. Particularităţi de îngrijire in chirurgie si medicina dentara
2. Traumatismele maxilo-faciale
- Leziuni traumatice de părţi moi, plăgi
- Fracturi de mandibulă
- Fracturile maxilarului superior
- Traumatisme dento-parodontale
3. Hemoragia
4. Şocul
5. Asfixia
4. I. Dănilă, Radu Vataman. Profilaxia stomatologică – Ed. Did. şi Ped. Buc. 1996;
Profilaxie stomatologică:
- Igiena orală individuală
- Profilaxia primară a cariei dentare
- Controlul plăcii bacteriene în profilaxia stomatologică
- Tartrul dentar
- Detartrajul
- Periajul dentar profesional
- Profilaxia cancerului oral
3. Bratu D.- Materiale dentare în cabinetul de stomatologie . Ed. Helicon, Timişoara, 1992;
Biomateriale:
- Materiale utilizate în stomatologia profilactică
- Cimenturi şi materiale nemetalice de restaurare a coroanelor şi
obturare a canalelor radiculare
- Materiale metalice de restaurare a coroanelor dentare
- Materiale de amprentă
- Materiale auxiliare
2.C. Burlibaşa, - Chirurgie orală şi maxilo-facială - Ed. Medicală Buc. 1999;
4. I. Dănilă, Radu Vataman. Profilaxia stomatologică – Ed. Did. şi Ped. Buc. 1996;
5. Sorin Andrian, Şt. Lăcătuşu – Caria dentară- Protocoale şi tehnici, Ed. Apollonia, Iaşi 1999;
din România;
Instrumentar:
- Instrumentar de examinat
- Instrumentar pentru preparare
- Instrumentar de mână
- Instrumente rotative
- Instrumentarul ultrasonic
- Instrumentar Lasser
- Instrumentar utilizat pentru restaurarea dinţilor
- Instrumentar chirurgical
7. Bibliografia de concurs pentru postul de asistent medical generalist pentru cabinetele de medicină
generală este următoarea:
7.1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare
7.2. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 653/2001, actualizat
7.3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1563/2008
7.4 .Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995, actualizat
7.5. M. Voiculescu - Boli infecţioase - Ed.Medicala, Bucuresti vol. I, vol. II
7.6 L. Titirca – Ugenţe medico-chirurgicale- Sinteze - Ed. Medicala, Bucuresti 2002
7.7. Ordinul nr. 261/2007- Norme tehnice privind curăţarea,dezinfecţia şi sterilizarea.
7.8 .Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei și al asistentului medical din România din anul
2009.
7.9.Ordinul nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din
unitățile deîinvățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru
promovarea unui stil de viață sănătos, actualizat.

7.10 I. S.Bocşan - epidemiologie practică pentru medicii de familie - Editura medicală “Iuliu Haţieganu”
7.11. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţi
medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale
TEMATICA - ASISTENTI MEDICALI GENERALIŞTI DIN CABINETELE DE MEDICINĂ GENERALĂ
5. M. Voiculescu - Boli infecţioase - Ed.Medicala, Bucuresti vol. I, vol. II
- boli infecţioase ale copilăriei
6. L. Titirca – Ugenţe medico-chirurgicale- Sinteze - Ed. Medicala, Bucuresti 2002

- edem Quincke
- stopul respirator
- stopul cardiac
- traumatisme
- fracturi
- abdomen acut
- arsuri
- convulsii
10. I. S.Bocşan - epidemiologie practică pentru medicii de familie - Editura medicală “Iuliu Haţieganu”
- imunoprofilaxia activă
- programul naţional de vaccinare
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