MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE MEDICINǍ SPORTIVǍ
- FONDAT 1962 -

DIRECTOR: Lector univ. Dr. RǍZVAN BUŞNEAG
Tel: 004021/3184706, 3180080/400; Fax: 004021/3184715; E-Mail: inms_romania@inms.ro;
CUI 4283880; Cont: RO80TREZ70220E365000XXXX Trezoreria Statului Sector 2
Bd. Basarabia, 37-39, Sector 2, Cod 022103, Bucureşti, România

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice şi în temeiul Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Institutul Naţional de Medicină Sportivă organizează, la sediul său din Bucureşti,
sectorul 2, Bd. Basarabia nr. 37-39, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
următoarelor posturi de execuție, de natură contractuală, vacante:
-

3 posturi de asistent medical principal (PL)

-

1 post de asistent medical (PL)

-

1 post de referent debutant (M)

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarele începând cu data de
14.10.2019 până la data de 25.10.2019 inclusiv, între orele 08.00 – 14.00 (luni - vineri), la
sediul Institutului Naţional de Medicină Sportivă, din Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 37-39,
sectorul 2, la secretarul comisei de concurs dna Cristina Pantelimon.
DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
•

cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

•

copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
după caz;

•

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 instituţia publică;

•

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

•

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului);

•

adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 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;

•

curriculum vitae;
Copiile actelor solicitate se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi

certificate pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
Candidatul:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
•

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de către medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate;

• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat 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;

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical (PL)
➢

diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform H.G. 797/1997,

➢

vechime necesară ocupării funcției – 6 luni vechime în funcţia de asistent medical,

➢

abilităţi de comunicare, gandire sistematică, dinamism, perseverenţă, confidenţialitate,
adaptabilitate, eficienţă profesională, amabilitate şi respect faţă de conducere.

TEMATICĂ:
PEDIATRIE şi PUERICULTURĂ
1. Asigurarea nevoilor de nutriţie şi metabolism ale copilului
2. Vaccinările în cursul copilăriei
3. Urgenţe în pediatrie
ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
Administrarea medicamentelor
URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie şi conduită de urgenţă
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome şi măsuri de
urgenţă
3. Edemul pulmonar acut (EPA):
- factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă
- tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută
- tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen)
4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.): semne clinice şi conduită de urgenţă
5. Angorul pectoral: cauze, simptome şi atitudinea de urgenţă
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie şi conduită de urgenţă
7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.): cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut,
simptomatologie şi conduită de urgenţă
8. Insuficienta renală acută: cauze, simptomatologie şi conduită de urgenţă
9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie şi conduită de urgenţă
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă
11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial,
măsurile de urgenţă

12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.): cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală,
hemoragia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană şi conduita de urgenţă
13. Şocul anafilactic: tablou clinic şi conduita de urgenţă
14. Arsurile termice - îngrijirile acordate bolnavilor arşi
15. Înecul (submersia):
- înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru)
- înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb)
- înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi
BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE
1. Scarlatina - etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;
2. Rujeola - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
4. Varicela - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;
7. Gripa - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
8. Difteria - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
9. Tuberculoza - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
10. Hepatitele;
11. SIDA- etiologie, simptomatologie;
TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR
1. Contuzia;
2. Entorsele;
3. Luxaţiile;
4. Fracturile;
BOLILE DE NUTRIŢIE
Diabetul zaharat;
RESUSCITAREA
1. CPR – Resuscitarea cardiopulmonară
2. ACLS – Resuscitarea Cardiacă Avansată
3. PALS – Resuscitarea Pediatrică Avansată
4. Tehnici medicale de urgență

BIBLIOGRAFIE:
(1) C.Marcean; V.Mihăilescu: Puericultura şi pediatrie, Ed. Medicală Bucureşti – Ediţia a II-a
2013
(2) F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos – Ed.Cison,
2001
(3) Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006
(4) C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999
(5) S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie - Ed. Medicală, 2007
(6) Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009
(7) Shirley A. Jones: ACLS, CPR și PALS: Ghid clinic de buzunar – Editura CALLISTO 2016
(8) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare
(9) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din
24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare
(10) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al
asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.
2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009
(11) Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226 / 03 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, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012
(12) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor
de practică pentru asistenţi medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013
(13) Ordinul ministrului sănătăţii nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de
lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie,
procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a
metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul

Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările
ulterioare
(14) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare
(15) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare
a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15
decembrie 2016.
Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical principal (PL)
➢

diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform H.G. 797/1997,

➢

examen pentru obţinerea gradului principal,

➢

vechime necesară ocupării funcţiei – 5 ani vechime în funcţia de asistent medical,

➢

abilităţi de comunicare, gandire sistematică, dinamism, perseverenţă, confidenţialitate,
adaptabilitate, eficienţă profesională, amabilitate şi respect faţă de conducere.

TEMATICĂ:
PEDIATRIE şi PUERICULTURĂ
1. Asigurarea nevoilor de nutriţie şi metabolism ale copilului
2. Vaccinările în cursul copilăriei
3. Urgenţe în pediatrie
ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
1. Administrarea medicamentelor
2. Sonde şi spălături.
URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie şi conduită de urgenţă
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome şi măsuri de
urgenţă
3. Edemul pulmonar acut (EPA):
- factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă
- tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută
- tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen)
4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.): semne clinice şi conduită de urgenţă
5. Angorul pectoral: cauze, simptome şi atitudinea de urgenţă
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie şi conduită de urgenţă

7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.): cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut,
simptomatologie şi conduită de urgenţă
8. Insuficienta renală acută: cauze, simptomatologie şi conduită de urgenţă, conduită în
spital, hemodializa (rinichiul artificial), dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim
dietetic;
9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie şi conduită de urgenţă
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă
11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial,
măsurile de urgenţă
12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.): cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală,
hemoragia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană şi conduita de urgenţă
13. Şocul anafilactic: tablou clinic şi conduita de urgenţă
14. Arsurile termice - îngrijirile acordate bolnavilor arşi
15. Înecul (submersia):
- înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru)
- înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb)
- înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi
BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE
1. Scarlatina - etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;
2. Rujeola - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
4. Varicela - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;
7. Gripa - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
8. Difteria - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
9. Tuberculoza - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
10. Hepatitele;
11. SIDA- etiologie, simptomatologie;
TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR
1. Contuzia;
2. Entorsele;
3. Luxaţiile;
4. Fracturile;
BOLILE DE NUTRIŢIE
Diabetul zaharat;

RESUSCITAREA
1. CPR – Resuscitarea cardiopulmonară
2. ACLS – Resuscitarea Cardiacă Avansată
3. PALS – Resuscitarea Pediatrică Avansată
4. Tehnici medicale de urgență
BIBLIOGRAFIE:
(1) C.Marcean; V.Mihăilescu: Puericultura şi pediatrie, Ed. Medicală Bucureşti – Ediţia a II-a
2013
(2) F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos – Ed.Cison,
2001
(3) Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006
(4) C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999
(5) S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie - Ed. Medicală, 2007
(6) Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009
(7) Shirley A. Jones: ACLS, CPR și PALS: Ghid clinic de buzunar – Editura CALLISTO 2016
(8) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare
(9) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din
24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare
(10) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al
asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.
2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009
(11) Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226 / 03 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, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012
(12) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor
de practică pentru asistenţi medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013
(13) Ordinul ministrului sănătăţii nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de

lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie,
procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a
metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările
ulterioare
(14) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare
(15) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare
a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15
decembrie 2016.
Condiții specifice pentru ocuparea postului de referent debutant (PL)
➢

diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau diplomă de
bacalaureat

➢

vechime necesară ocupării funcţiei – fără condiţii de vechime

➢

utilizare avansată Microsoft Office Word și Excel,

➢

abilităţi de comunicare, gandire sistematică, dinamism, perseverenţă, confidenţialitate,
adaptabilitate, eficienţă profesională, amabilitate şi respect faţă de conducere.

TEMATICĂ:
1. Clasificarea funcțiilor ce pot fi ocupate de personalul contractual
2. Rolul și atribuțiile personalului contractual
3. Contractul individual de muncă (O.U.G. 57 / 2019)
4. Drepturi și obligații ale personalului contractual în conformitate cu legislația muncii
5. Alte drepturi și obligații specifice personalului contractual
6. Salarizarea personalului contractual
7. Încadrarea și promovarea personalului contractual
8. Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul contractual
9. Soluționarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul
contractual
10. Asigurarea transparenței cu privire la respectarea normelor de conduită
11. Alte dispoziții legale aplicabile personalului contractual
12. Drepturile și obligațiile salariatului
13. Răspunderea disciplinară

14. Reforma în domeniul sănătății
15. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice
BIBLIOGRAFIE:
1. O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, Titlul III, Capitolele I (art. 539, 541,542),
III (art. 549, 551, 552), IV (art. 554), V (art. 558, 559, 560, 562)
2. Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
Titlul II - Capitolul II (art. 39 ), Titlul XI – Capitolul II ( art. 247 – 252 )
3. Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
4. Legea - cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.
DATA ŞI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:
Concursul se va desfăşura la sediul Institutului Naţional de Medicină Sportivă, din
Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, conform calendarului următor:
● perioada 14.10.2019 >25.10.2019 (inclusiv) depunere dosare
● perioada 28.10.2019 >29.10.2019 (inclusiv) selecție dosare
● data de 30.10.2019 afișare rezultate selecție dosare
● data de 31.10.2019 depunere contestații rezultate selecție dosare
● data de 01.11.2019 afișare rezultate contestații selecție dosare
● data de 04.11.2019 ora 1000 – proba scrisă
● data de 05.11.2019 afișare rezultate probă scrisă
● data de 06.11.2019 depunere contestații rezultate probă scrisă
● data de 07.11.2019 afișare rezultate contestații probă scrisă
● data de 08.11.2019 ora 1000 –interviu / probă practică
● data de 11.11.2019 afișare rezultate interviu / probă practică
● data de 12.11.2019 depunere contestații rezultate interviu / probă practică
● data de 13.11.2019 afișare rezultate contestații interviu / probă practică
● data de 14.11.2019 rezultate finale concurs
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul instituției organizatoare și la numărul de
telefon 021.318.47.05/06 int. 162.

DIRECTOR

