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ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS 

 

 

  

Avand in vedere prevederile HCL nr. 32/17.06.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi statului 

de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, județul Galați, Primaria Comunei 

Cudalbi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante,  

asistent medical generalist, cu durata normala a timpului de lucru pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi, 40 

ore/saptamana, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

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 

 

CONCURS 

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată: 

➢ 1 post de asistent medical - specialitatea medicină generală la Compartimentul Asistenta Sociala 

si Asistenti Personali. 

 

Condiţii specifice necesare participării la concurs și ocupare a funcției contractuale de asistent 

medical - specialitatea medicină generală: 

➢ diploma de bacalaureat; 

➢ diploma de absolvire a studiilor de specialitate ;  

➢ certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

din România, vizat la zi și valabil la data concursului; 

➢ adeverință de participare la concurs, eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 

şi Asistenţilor Medicali din România. 

➢ fara vechime 

 

     Data concursului: 

-  proba scrisă se va desfășura pe data de 26.07.2022, ora 08.00;  

-  interviul se va desfășura pe data de 01.08.2022, ora 08.00. 

Toate probele se vor susține la sediul  UAT Comuna Cudalbi, str Stefan cel Mare nr. 196, jud 

Galati. 

 

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare  de la data publicării anunţului 

în Monitorul Oficial partea a III a, candidaţii pot depune dosarele de înscriere la concurs, la sediul unității 

noastre din Sr Stefan cel Mare, nr. 196, la dl .Albu Constantin, secretar general al UAT Comuna Cudalbi. 

     Date de contact: tel. 0236862055. 

Condiţii generale pentru participarea la concurs: 

   - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   - cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   -  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   - are capacitate deplină de exerciţiu; 

   - 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; 



   -  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

   - 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. 

         Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte: 

   - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, 

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 și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

   - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ( aşa 

cum este reglementat în HG 286/2011)  - se vor prezenta şi originalele; 

   - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor - diploma de licenţă în specialitatea solicitată, 

însoţită de suplimentul la diplomă (pentru postul de asistent medical cu studii superioare), diploma de 

bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitatea solicitată  (pentru postul de asistent medical cu 

ṣcoală postliceală sanitară)  şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări - se vor prezenta şi 

originalele; 

   - copia carnetului de muncă (şi originalul) sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă 

(original); 

   - cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul de concurs 

cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

   - adeverinţă medicală (original) 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 unităţile sanitare 

abilitate (adeverinţa conţine în clar numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

   - copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi și valabil la data concursului și adeverință de participare la 

concurs, eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România, se va prezenta și originalul. 

   - curriculum vitae; 

   - dosar cu ṣină. 

 Probele stabilite pentru concurs: 

- selecţia de dosare; 

- proba scrisă; 

- proba interviu .                                                                                                                

 

CALDENDAR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 

 

(1) Perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 05.07.2022, ora 08.00 – 18.07.2022, 

ora 16.00 

(2) Selectia dosarelor : 19.07.2022-20.07.2022 

(3) Data proba scrisa si/sau practica :  26.07.2022 

(4) Data proba interviu : in termen de 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise; 

(5) Ora si locul desfasurarii probelor de concurs: Primaria Comunei Cudalbi, judetul Galati, str 

Stefan cel Mare, nr. 196, jud Galati:  

- proba scrisa si/sau practica : ora 08.00  

- proba interviu : ora 08.00 



 

Concursul constă în: 

- proba scrisă  

- proba interviu   

Fiecare probă va fi notată cu maximum 100 puncte. Sunt declarați admişi la proba scrisă candidaţii 

care au obținut minimum 50 de puncte. Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 

50 de puncte. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă ṣi interviu. 

Stabilirea candidatului care urmează să ocupe postul vacant se va face în ordinea mediei generale, 

determinată pe baza mediei artimetice a notelor obţinute la fiecare probă. La rezultate finale egale are 

prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine are 

prioritate cel care are specializări în domeniul pentru care a candidat. 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

ASISTENT MEDICAL SCOLAR TEMATICA 

Tematica 

1. Boli de nutritie: pct 1 

                  - diabetul zaharat: definitie, etiologie, simptomatologie clinica, evolutie stadiala, 

complicatii, reguli de igiena  

                  - obezitatea: definitie, etiopatogenie, forme clinice, complicatii, tratament 

2. Bolile acute laringo traheale cu caracter obstructiv – pct 6  

3. Criza de astm bronsic: factori determinanti si predispozanti, simptomatologie, conduita 

de urgenta – pct 6 

4. Rinofaringita acuta – pct 6 

 5. Otita medie – pct 6 

6.Pneumoniile si bronhopneumoniile – pct 6 

7. Boli infectioase si epidemiologie – pct 4 

a) Epidemiologia bolilor infectioase  

b) Profilaxia bolilor infectioase: - generalitati, masuri antiepidemice in focar; 

                                                    - masuri indreptate impotriva izvorului de infectie;  

                                                    - masuri pentru intreruperea cailor de transmitere;  

                                                    - masuri pentru cresterea rezistentei organismului; 

                                                    - masuri adresate factorilor epidemiologici secundari. 

c) Scarlatina   

d) Angina   

e) Rujeola : definitie, epidemiologie, simptomatologie, profilaxie  

f) Rubeola : definitie, epidemiologie, simptomatologie, profilaxie  

g) Varicela : definitie, epidemiologie, simptomatologie, profilaxie 

h) Parotidita epidemica : definitie, epidemiologie, simptomatologie, profilaxie  

i) Gripa, viroze respiratorii : definitie, epidemiologie, simptomatologie, profilaxie 

j)Tetanosul  

k) Tuberculoza  

l) Toxiinfectiile alimentare si alte diarei infectioase  

m) Hepatitele acute virale  

8. Traumatismele membrelor – pct 2  

- entorsele, luxatiile, fracturile: definitii, clasificari,simptomatologie clinica, conduita de 

urgenta  



9. Arsurile: definitie, clasificare, stadii evolutive, primul ajutor la locul accidentului – pct 2  

 10. Traumatismele vaselor (Hemoragia) si hemostaza provizorie – pct 2:  

- Clasificarea hemoragiilor:      - in functie de locul unde se scurge sangele 

                                                  - in functie de felul vasului cae sangereaza 

                                                  - in functie de cantitatea de sange pierduta 

- simptomele hemoragiei, primul ajutor 

- hemoragii externe: simptome si prim ajutor; 

 - compresiunea manuala sau digitala 

- pansamentul compresiv 

- flectarea puternica a extremitatii 

- aplicarea garoului 

- hemoragii exteriorizate – clasificare, prim ajutor 

- hemoragia nazala – pct 2 

11. Ingrijirea plagii - pct 2 

– tehnica pansarii plagilor la locul accidentului;  

12. Administrarea medicamentelor - pct 5 

           - regulile generale de administrare a medicamentelor 

           - administrarea medicamentelor pe cale orala, pe cale parenterala, pe cale respiratorie, 

pe suprafata tegumentelor, pe suprafata mucoaselor, injectia intramusculara, injectia intravenoasa;  

13. Şcolarul (7-16 ani): particularităţi morfo-funcţionale - pct 6 

14. Alimentaţia copilului 1-16 ani – pct 6 

 15. Vaccinările copilului cu actualizarile ulterioare – pct 6 

16. Aspiratia de corpi străini în căile respiratorii la copil: corpi sraini nazali, auriculari, 

faringieni, laringieni, traheobronsici, esofagieni) – pct 2 

17. Boala diareică acută. Sindromul de deshidratare  - pct 6 

18. Parazitozele intestinale - pct 6 

19.Sindromul dureros abdominal cronic si recurent – pct 6 

20. Sincopa si lipotimia la copil  

21. Sindromul imuno-deficitar dobandit la copil; - pct 6 

22. Notiuni de semiologie psihiatrica. Principalele tulburari ale proceselor psihice – pct 7 

23. Epilepsia si sindromul epileptic - pct7  

24.Psihozele toxice : alcoolism si toxicomani – pct 7 

25. Controlul infectiilor -spalarea mainilor – pct 3 

26. Urgente medico chirurgicale – pct 2 

        - infarctul miocardic acut : definitie,semne clinice, conduita de urgenta 

        - resuscitarea cardio- respiratorie 

        - colica biliara : definitie, semne clinice, conduita de urgenta 

        - accidente vasculare  cerebrale: definiie, semne clinice, conduita de urgenta 

        - Urgente in pediatrie – convulsiile 

        - Socul anafilactic 

27. Legislatia din bibliografia actualizata 

28. Atributiile din fisa de post 

 

Bibliografia 

1. C. Borundel - Manual de medicina interna pentru cadre medii - Editura AII 

Bucuresti, anul 2009; 



2. Titirca Lucretia - Urgente medico-chirugicale - Sinteze - Editura Medicala, Bucuresti 

2006;  

3. Ord M.S. nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practica 

pentru asistenti medicali generalisti – Cap I : Controlul infectiilor – spalarea mainilor; 

4. C. Bocarnea - Boli infectioase si epidemiologie - Manual pentru scolile postliceale 

sanitare Editura IIFO- TEAM 1995 

5. Lucreţia Titircă - Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali - 

Editura Viata Medicală Românească, 2008; 

6. G.Alexe, E.Ghiru, T.Ciomartan, Coordonator: M. Mincu - Manual de pediatrie, 

Editura C. Davila, Bucureşti 2003; 

7. A.Anghelescu,G. Vuzitas- Neurologie si psihiatrie, Manual pentru Scolile Sanitare 

PostIiceale, Editura Carol Davila "Bucuresti, 2002; 

8. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al 

asistentului medical din România - 2009;  

9. OUG nr. 144/2008 (*actualizată*) privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si 

functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din 

Romania.  

10. Ord. M.S. nr. 438/2021 privind asistenta medicală a prescolarilor, elevilor din 

unitatile de invatamant preuniversitar si studenţilor din institutiile de invatamant superior pentru 

mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos; 

11. Ord. M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unităţile pentru 

ocrotirea, educarea şi instruirea, odihna si recreerea copiilor şi tinerilor;  

12. Ord. M.S. nr. 4629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, 

elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ 

superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă 

sănătos; 

13. Ord. M.S. nr. 1101 din 30 sept 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.  

14. Ordinul nr. 1761 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 dezinfecţie 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 

15. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

16. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului 

17. Fisa de post. 

               Informaţiile referitoare la organizarea ṣi desfăṣurarea concursului se menţin pe pagina de internet a 

instituţiei si la avizierul institutiei, până la finalizarea concursului. 

PRIMAR 

GHEONEA GRIGORE 



 


