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Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 
următoarelor posturi contractuale vacante:

Nr.
crt.

Locul de munca Postul scos la 
concurs

Nr.
posturi

Studii Vechime ca 
asistent medical

1 Secţia Medicina 
interna

Asistent medical 
generalist

1 PL
Minim 6 luni

2 Secţia Medicina 
interna

Asistent medical
generalist
debutant

1 PL Fara vechime

3 Secţia Pediatrie Asistent medical 
generalist

1 S Minim 1 an

4 Secţia Obstetrica
ginecologie-
Maternitate

Asistent medical 
generalist

1 PL Minim 6 luni

5 Secţia Boli Cronice Asistent medical
generalist
debutant

1 PL Fara vechime

6 Compartiment
Gastroenterologie

Asistent medical 
generalist

1 PL Minim 6 luni

7 Bloc Operator Asistent medical 
generalist

1 PL Minim 6 luni

8 Cabinet Geriatrie si 
gerontologie

Asistent medical 
generalist

1 PL Minim 6 luni

9 Cabinet Cardiologie Asistent medical
generalist
principal

1 PL Minim 5 ani

10 Laborator Recuperare 
Medicina Fizica si 
Balneologie

Asistent medical 
generalist

1 PL Minim 6 luni

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, 
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;



f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale vacante

• asistent medical generalist debutant (PL) 
diplomă de bacalaureat
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă ,sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, 
conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
de la O.A.M.G.M.A.M.R. certificat de membru şi adeverinţa pentru înscriere la concurs 
nu se solicita vechime

• asistent medical generalist (PL) 
diplomă de bacalaureat
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, 
conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
de la O.A.M.G.M.A.M.R. certificat de membru si aviz anual sau adeverinţa pentru inscriere la concurs 
minim 6 luni vechime ca asistent medical

• asistent medical generalist (S) 
diplomă de bacalaureat 
diplomă de licenţă în specialitate
de la O.A.M.G.M.A.M.R. certificat de membru si aviz anual sau adeverinţa pentru inscriere la concurs 
minim 1 an vechime ca asistent medical

• asistent medical generalist principal (PL) 
diplomă de bacalaureat
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, 
conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
certificat de grad principal de la O.A.M.G.M.A.M.R. certificat de membru si aviz anual sau adeverinţa
pentru inscriere la concurs
minim 5 ani vechime ca asistent medical

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 29 iunie 2022 , ora 14.00 , data limită pentru depunerea dosarelor
• 7 iulie 2022, ora 9.00, proba scrisă
• 12 iulie 2022, ora 9 .00 , proba interviu.

Conform art. 6 al 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, 
pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 
documente:

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare;

b. copia actului de 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. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie;

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;



f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 lum 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, faptul că nu figurează in evidenţe cu 
boli cronice si neuropsihice, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii.
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul 
în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele 
care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, str. Victoriei nr. 90, jud. Satu Mare.

Bibliografia pentru posturile de asistenţi medicali generalisti
- Lucretia Titirca -  Tehnici de evaluare si ingrijin acordate de asistenţii medicali , Ed. Viata Medicala 
Romaneasca .
- Mihacla Vasile , Monica Moldoveanu Semiologie medicala pentru asistenţi medicali, Editura ALL 2011.
- Morariu Letitia, Spataru Ruxandra, Stefanescu Florica,Puiu Victoria -1555 Teste de evaluare continua in 
Nursing
- Lucretia Titirca -  Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenţii medicali - Ghid de nursing, Ed. 
Viata Medicala Romaneasca.
- Florian Chiru, Adela Chiru ,Crin Marcean,Elena Iancu -Urgentele medicale , Manual sinteza pentru 
asistenţi medicali.
- Legea nr. 46/2003 -  drepturilor pacientului (publicata in M O.51/29.01.2003).
- Ordinul M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului (publicat 
in M.0.1009/15.12.2016).
- Ordinul nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia 
şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi 
dczinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de 
nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei 
acestuia.
-Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei si al asistentului medical din 
Romania- Publicat in Monitorul Oficial nr. 560/2009.
Bibliografie suplimentara pentru postul de asistent medical generalist la Blocul Operator :
Din catalogul de INSTRUMENTE APARATE SI MATERIALE DESTINATE PRACTICII 
MEDICALE editat de Ministerul Sanatatii : chirurgie generala, urologie, ortopedie, obstetrica- 
ginecologie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, str. Victoriei nr. 90, telefon 
0261/854830, interior 2110 intre orele 12.00-14.00.

Manager Director medical Director financiar contabil
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