
 
Nr.  8511/01.09.2021 

 

A N U N Ț 
 

Spitalul Municipal Ploiești cu sediul în str. Ana Ipătescu nr. 59 organizează CONCURS astfel : 
o în data de 23.09.2021 - proba scrisă începând cu orele 10.00 și în data de 28.09.2021 – proba 

interviu începând cu orele 10.00 pentru ocuparea:  
1 (un) post vacant de asistent medical principal PL (specializarea laborator) în              
           cadrul Laboratorului de Analize Medicale, perioadă nedeterminată 
 

      Candidatul înscris trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al 
Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si 
completările ulterioare : 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spatiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 

postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 

contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infractiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului: 

 diploma de bacalaureat și diplomă scoală postliceală sanitară-specializarea laborator; 
 adeverintă grad principal specialitatea laborator 
 dovada deținerii certificatului de membru în termen de valabilitate 
 adeverință de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.  conform H.G. nr. 35/2015 a 

OAMGAMR 
 vechime în specialitate: minim 5 ani 

 
    Dosarele de înscriere la concurs se depun zilnic între orele 9.00 - 14.00, termenul limită 
de depunere a dosarelor este data de 16.09.2021 (inclusiv) ora 14.00, la Compartimentul 
RUNOS al Spitalului Municipal Ploiești și vor cuprinde:  

a)  cerere de participare la concurs adresata managerului unitatii ; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat 
de naștere, certificat de căsătorie) ; 
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale actelor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului; 
d) documente care atestă vechimea în muncă (copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverințele care 
atestă vechimea în muncă, în copie, raport REVISAL, etc.; 
e)  cazierul judiciar;  
f) certificat de integritate comportamentală (eliberat de către inspectoratul de poliţie conf. Legii 
nr.118/2019) 



g)adeverința medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni 
anterior datei concursului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverinta care atesta starea de sănătate 
trebuie să conțină în mod clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătății;  
h) curriculum vitae; 
i) certificat de membru OAMGMAMR valabil la data concursului;  
j) adeverință de înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMR  conform H.G. nr. 35/2015 a OAMGAMR 
k) dosar; 
l) chitanta achitarii taxei de concurs în valoare de 100  lei. 
          Copiile actelor de identitate, copiile documentelor de studii și carnetului de muncă/adeverinței de 
vechime vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul. 
          Verificarea identității candidaților înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza 
buletinului de identitate sau a cărții de identitate. 
Concursul pentru ocuparea posturilor respectiv va cuprinde 3 etape : 

a) selecția dosarelor de înscriere la concurs ; 
b) proba scrisă; 
c) interviul/proba practica.  

 
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă cu subiecte stabilite pe 

baza bibliografiei. 
Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradele de dificultate și 

complexitate a subiectelor și nu poate depăși 3 ore. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru 
susținerea probei interviu. 

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admisi la proba scrisă. În 
cadrul interviului se testează : abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie: capacitatea de analiză şi sinteză; 
iniţiativă şi creativitate; aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 

Fiecare probă a concursului va fi notată cu note de la 1 la 10. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă, adică cei 

care au obținut cel puțin nota 7 (șapte).  
Stabilirea candidaților care urmează să ocupe postul scos la concurs se va face în ordinea mediei 

generale, determinate pe baza mediei aritmetice a notelor obținute de candidați la fiecare probă. 
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la locul desfășurării concursului, cu 

mențiunea ,,admis’’ sau ,,respins’’. 
Având în vedere prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), 
unitatea folosește, în toate etapele de desfășurare a concursului, numărul de înregistrare a dosarului de 
concurs, ca modalitate de identificare. 
 Relații suplimentare la Compartimentul RUNOS, telefon 0244/523.904, int.156 sau 121. 
 
Calendarul estimativ de desfășurare a concursului este: 
20.09.2021 ora 13.00 - afișarea rezultatului selecției dosarelor 
21.09.2021 ora 13.00 - depunerea eventualelor contestații la selecția dosarelor 
22.09.2021 ora 13.00 – soluționarea eventualelor contestații 
23.09.2021 ora 10.00 - proba scrisă 
23.09.2021 ora 13.00 - afișarea rezultatelor la proba scrisă 
24.09.2021 ora 13.00 - depunerea contestațiilor la proba scrisă 
27.09.2021 ora 13.00 - soluționarea eventualelor contestații 
28.09.2021 ora 10.00 – proba interviu/practică 
28.09.2021 ora 13.00 – afișarea rezultatelor la proba interviu/practică 
29.09.2021 ora 13.00 - depunerea contestațiilor la proba interviu/practică 
30.09.2021 ora 13.00 - soluționarea eventualelor contestații 
30.09.2021 – afișarea rezultatelor finale 
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10. Mihele Denisa-Biochimie clinică-metode de laborator, Editura Medicală, Bucureşti, 2000; 
13. Popescu Mut Delia-Hematologia clinică- Editura Medicală Bucureşti, 2001; 

14. Sajin Maria, Adrian Costache-Curs de anatomie patologică- Ediţia a-II-a revizuită, Editura 

Cermaprint, Bucureşti, 2005; 

15. 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; 

16. 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; 

17. 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; 

18. Ordinul ministrului sănătății 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; 

19. Ordinul ministrului sănătății 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; 

20. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare; 

21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 

decembrie 2016; 

 



 
 

TEMATICA 

  
 1. Hemoglobina: structură, funcţii; 
  2. Eritrocitul: structură, funcţii, variaţii; 
  3. Anemia feriprivă -simptome, investigaţii de laborator; 
  4. Anemia megaloblastică- simptome, investigaţii de laborator; 
  5. Anemiile hemolitice- simptome, investigaţii de laborator; 
  6. Leucocitul-structură, forme, variaţii; 
  7. Leucemia granulocitară cronică - simptome, investigaţii de laborator; 
  8. Leucemia limfatică cronică: simptome, investigaţii de laborator; 
  9. Trombocitul şi seria trombocitară; 
10. Hemostaza-faza intrinsecă şi extrinsecă; 
11. Grupele sanguine: sistemul OAB, Rh; 
12. Colesterolul sanguin (surse, valori, importanţă clinică); 
13. Formarea ureei: urogeneza-semnificaţie clinică; 
14. Formarea acidului uric - semnificaţie clinică; 
15. Sucul gastric: compoziţie, explorare de laborator; 
16. Materii fecale-compoziţie, explorare de laborator; 
17. Urina-compoziţie, explorare de laborator; 
18. Diagnosticul de laborator în infecţiile TBC; 
19. Tromboza; 
20. Infarctul; 
21. Inflamaţia; 
22. Tumori maligne-caractere de malignitate, exemple; 
23. Ciroza hepatică; 
24. Infecţii nosocomiale: definiţie, agenţii patogeni implicaţi, tehnica diagnosticării; 
25. Toxiinfectiile alimentare-definiţie, agenţii patogeni implicaţi, tehnica diagnosticării prin coprocultură; 
26. Antibiograma-tehnică de lucru, principiu, interpretare, importanţă; 
27. Metode de laborator în vederea prevenirii contaminării cu agenţi patogeni; 
28. Virusurile-caracterizare generală, cultivare, tehnica de recoltare şi de lucru a probelor necesare pentru 
examenele virusologice; 
29. Recoltarea produselor biologice în vederea examenului bacteriologic; 
30. Hematopoieza-definiţie, celule şi organe hematopoietice; determinarea hemoleucogramei; 
31. Boala Hodgkin-cauze, aspecte patologice, investigaţii de laborator; 
32. Diabetul zaharat-afecţiune metabolică. Diagnosticul prin examenul sumarului de urina şi determinarea 
glicemiei; 
Microbiologie 

  1. Bacteriile-formă, dimensiuni, mod de grupare şi structură; 
  2. Cultivarea bacteriilor-tipuri de medii de cultură şi tehnicile de însămânţare a acestora; 
  3. Sterilizarea şi dezinfecţia: definiţie, tipuri de sterilizare şi substanţele folosite la sterilizare; 
  4. Recoltarea produselor biologice, a apei şi alimentelor pentru examenele de laborator: recoltarea şi 
transportul produselor patologice (sânge, secreţii purulente, secreţii uretrale şi vaginale, exudat nazo-
faringian, spută, urină, materii fecale); recoltarea apei pentru examenul bacteriologic şi fizio-chimic; recoltarea 
alimentelor pentru controlul sanitar; 
  5. Examenul bacteriologic: examinarea preparatelor native şi colorate; coloranţii folosiţi în bacteriologie şi 
tipuri de coloranţi; 



  6. Patogenitatea microorganismelor şi procesul infecţios-patogenitatea, virulenţa, toxigeneza, surse de 
infecţie, multiplicarea bacteriilor şi evoluţia infecţiilor; 
  7. Mijloace de apărare ale organismului împotriva agresiunii microbiene: imunitatea naturală şi imunitatea 
dobândită (antigenele, anticorpii, imunitatea umorală, imunitatea mediată celular, imunitatea activă, 
vaccinurile, imunitatea pasivă, seroprofilaxia). 
  8. Cocii gram (+): stafilococul, streptococul, pneumococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere 
biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator; 
  9. Cocii gram (-): meningococul, gonococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de 
metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator; 
10. Bacilii gram (-): E.colli, Salmonella, Schigella, vibrionul holeric-habitat, caractere morfo-tinctoriale, 
caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator; 
11. Bacilul difteric, b. tuberculos, b. cărbunos-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de 
metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator; 
12. Germenii anaerobi: bacilul tetanic, b. gangrenei gazoase şi b. botulinic- habitat, caractere morfo-tinctoriale, 
caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator; 
13. Treponema pallidum: caractere morfo-tinctoriale, rezistenţa la agenţi chimici şi biologici, caractere de 
patogenitate, diagnostic de laborator. 
Virusologie 

1. Virusurile: caractere generale, clasificare, morfologie şi structură; 
2. Multiplicarea virusurilor şi metodele de cultivare a acestora (pe animale de laborator, pe ouă embrionate, pe 
culturi de celule). 
Parazitologie 

1. Protozoarele: caractere generale, clasificare, exemple; 
2. Clasa Sporozoare, genul Plasmodium: clasificare, mod de înmulţire, caractere de patogenitate; 
3. Încrengatura Plathelminti, clasa Cestode, familia Taeniide: morfologie, ciclu biologic, rol patogen, 
epidemiologie, diagnostic de laborator; 
4. Încrengatura Nemathelminti, clasa Nematode, familia Trichinellidae, familia Ascaridae, familia Oxyuridae: 
morfologie, ciclu evolutiv, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de laborator; 
Entomologie 

1. Clasa arachnidae, familia Ixodidae, familia Sarcoptidae: morfologie, evoluţie, mod de transmitere, rol 
patogen, diagnostic de laborator; 
2. Clasa Insecta, familia Culicidae, familia Muscidae, familia Pulicidae, familia Pediculidae: morfologie, evoluţie; 
3. Mijloace de combatere a artropodelor: măsuri profilactice, măsuri distructive (metode mecanice, fizice, 
chimice şi biologice). 
Micologie 

1. Morfologia, înmulţirea, nutriţia, toxinele şi rolul patogen al ciupercilor. 
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