
ROMANIA
JUDETUL IA$I - CONSILIUL JUDETEAN IA$I

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECoLocm ,,CIJZAVODA,, IASI

Str. Cuza Vod[, nr. 34,Ia5i, ROMANIA
T el:+40.0232-21.30.00/Fax:+4 0.0232.21.5 4.68, lysnv.spil

ANTTNT

Spitalul clinic de obstetrica Ginecologie <cuza VodS> Iagi organizeazd in conformitate cuprevederile HG'28612011 cu modificdrile qi coripletdrile ulterioare, in data"Je 1g.06.201g, ora 09:00, lasediul unitatii din str. cuza vod6 , nr. 34, 
"on.rrc 

pentru ocuparea urm6torului post:

A. Func{ii de execu(ie :

o Asistent medical PL I post cu norm[ intreagd, definitiv yacant, in cadrulcompartimentului Ambulatoriu Integrat.

- Condi(ii specifice :

a. Studii :

o Asistent medical pL _ studii postliceale

b. Vechime:
o Asistent medical PL - minim I an intr-o unitate medicald spitaliceasc6. ;

B. Dosarul de concurs al candidafilor va confine urm6toarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului spitulrlri clinic de obstetricd Ginecologie <Cuza Vod6 > Iaqi (formular tipizat);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dup[ caz;c) copiile documentelor care s[ ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestr efectuarea unorspecializlri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea 

"onoiliito. 
specifice ale postuluisolicitate prin prezentul anun{;

d) certificat de liber6 practici (membru OAMMR) - pentru asistent medical;
e) asigurare pentru malpraxis medical - pentru asistent medical;
f) Adeverinf[ ]entru participarea la concurs eliberat5 de OAMGMAMR Filiala Iaqi, conform ordinnr.3512015;

fl'.:X*':3*',TJItil;, X1,'Ju"JliTil;",in!ere care atestd vechimea in speciaritatea studiilor, ?ncopie;
i) cazieruljudiciar sau o declara(ie-pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care sd-l facdincompatibil cu flunc{ia pentru cur" "urdiO"ara; 

erv s.Lvvwr



j) adeverinld medicald care sd ateste starea de
anterior derul5rii concursului de cdtre medicul de
abilitate;

k) curriculum vitae;
l) copie diploma bacalaureat;

m) alte documente relevante pentru desftgurarea concursului
nagtere, certifi cat cdsdtorie);

n) dosar plic.

(ex. Copii acte stare civild: certificat

Actele ptevdzute la lit. b) - m) vor fr prezentate gi ?n original ?n vederea verificdrii conformitdlii
copiilor cu acestea.

In cazul documentului prevdzut la lit. h), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care adepus la
inscriere o declarafie pe propria rdspundere c[ nu are antecedente penale, are obligafia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazieruluijudiciar, cel mai tdrziu pana ta data desf6qurarii primei probe a
concursului.

Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetric[ Ginecologie Cuza Vodd, dinmun' Iagi, str. Cuza Vod6, nt. 34, la secretarul comisiei de concurs, Busuioc Mariana, Birou Resurse
Umane - Pavilion Administrativ, tel. 0232-213000, int. 191.

C. Condifii generale qi specifice de participare la concurs :

- Condifii generale, conform art. 3 din H.G. nr.2g6/2011 :
Poate participa la concurs persoana care indeplinegte urmltoarele condilii:

a) are cetSlenia romdn6, cetd{enia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa(in0nd Spafiului Economic European qi domiciliul in Romdnia;

b) cunoaqte limba romAnd, scris gi vorbit;
c) are vArsta minimd reglementatd de prevederile legale;;
d) arc capacitate deplin[ de exerciliu;
e) are o stare de sindtate corespunzStoare postului pentru care candideazd, atestatd, pe baza

adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatrile sanitare abilitate;
0 indeplineqte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte conditrii specifice potrivit

cerinlelor postului scos la concurs; ;g) nu a fost condamnat5 definitiv pentru sdv6rgirea unei infrac{iuni contra umanitdlii, contra
statului sau contra autoritSlii, de serviciu sau in legdtur[ cu serviciul, care impiedica
inliptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplG sau a unei infrac{iuni sdv6igite cu
intenlie, care ar face-o incompatibil[ cu exercitarea functriei, cu excepfia situatriei in care a
intervenit reabilitarea.

D. Probele stabilite pentru concurs :

. selectia dosarelor de inscriere in data de I 1.06.201g ora 10,00 ;. proba scrisd in data de 18.06.201g, ora 9,00 ;o interviul in data de22.06.201g ora 9,00.

Toate probele concursului se desflqoarl Ia sediul spitalului clinic de obstetricl Ginecologie
"Curza Vod5", din munc. Iaqi, str. Cuza Vodi nr.34.

Bibliografia de concurs - anexatd prezentului anun{.

sdnitate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni
familie al candidatului sau de citre unit[1ile sanitare

F. Calendarul de desfl;urare aconcursului :



Data-limitd p6nd la care se pot depune dosarele de concurs
Datu sel"cti"i
Data afi$drii rezultatului selec{iei de dosare

Dutu-li*ita a

08.06.2018, ora 15,00

11.06.2018

12.06.2018

13.06.2018
Data afi$[rii rezultatului

Data probei scrise

Data afi qdrii rezultatului

contestatiilor privind selectia de dosare

probei scrise

14.06.2018

18.06.2018

19.06.2018
Data-limitd de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise
Data afi $5rii rezultatului contertulii

20.06.2018

21.06.2018
Data probei interviului

Data afigdrii rezultatului probei interviului
22.06.2018

25.06.2018
Data-ltmttd de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei interviului 26.06.2018
Data afi$drii rezultatului contesta(iilor privind proba interviului
lutu unqa.ii

27.06.2018

28.06.2018
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TEMATICA PENTRU PROMOVARE/OCUPARE PRIN CONCURS A FLINCTIEI
DE ASISTENT MEDICAL - AMBULATOR

1. Sterilizarea instrumentarului, materialelor qi aparatelor utilizate ?n activitatea
medico-sanitard;

2. Supravegherea pacientelor - observarea qi notarea funcliilor vitale;
3. Participarea ladiferite examinlri medicale;
4. Recoltarea produselor bilogice;
5. Tehnica pansamentului. Principii de bazd;

6. Spdldtura vaginal5, clisma evacuatorie - tehnici;
7 . Recoltarea secreliilor vulvo-vaginale pentru examenul bacteriologic;
8. Tehnica recoltdrii F.C.D.-ului;
9. Administrarea medicamentelor. Tehnica diferitelor tipuri de injeclii;
l0.Atribuliile personalului sanitar in prevenirea qi combaterea infecliilor

nosocomiale;
1 1 .Nofiuni epidemiologice;
1 2.Tehnicile de ingrijire;
l3.Atribufiile asistentului medical prevdzute in fiqa postului.
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DIRECTOR INGRIJIRI,
As. Dumitrache Dalila
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1. Postul :  ASISTENT MEDICAL PL 

2. COR : 325901 

3. Titularul   postului  

4. Compartimentul :  AMBULATOR 

5. Natura activităţii DE EXECUŢIE 

6. Calificare de bază Studii postliceale/ superioare de scurtă durată/superioare de lungă durată; 

7. Cadrul legal: - Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual ( OG nr.144/2008, privind exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a moaşei şi asistentului medical). 

- Asigurare malpraxis( Legea 95/2006, cap.V, art. 656/1); 

- Cunoaşterea şi înşusirea Codului de etică şi deontologie profesională; 

- Cunoaşterea şi însuşirea prevederilor ROI si ROF. 

- Cunoşterea şi însuşirea prevederilor Legii 46/2003 privind drepturile pacienţilor; 

8.Obiectivul postului - Asigură îngrijirea medicală generală a pacientelor din ambulatoriu; 

9. Abilităţi, calităţi, 

aptitudini necesare 

- Abilitati de comunicare; 

- Rezistenţa la sarcini repetitive; 

- Rezistenţa la stres; 

- Promovarea muncii în echipă; 

- Capacitatea de a reacţiona rapid în situaţii de criză; 

10. Poziţie in structura 

unităţii: 

Subordonat: asistent coordonator, director ingrijiri,medic coordonator; director medical 

Inlocuieste : pe alt asistent medical din compartimentul Ambulator sau asistentul coordonator (cu 

delegatie/mentiune scrisa) 

11. Relaţii de munca Ierarhice : 

-este subordonat asistentului coordonator, medicului coordonator, directorului ingrijiri; 

Funcţionale :  

- cu toate secţiile , compartimentele şi serviciile din cadrul unităţii; 

De reprezentare: 

- unitatea sanitară în relaţia cu pacientele. 

12.Limite de 

competernţă 

Are autoritate şi flexibilitate  în legatură cu realizarea atribuţiilor proprii de serviciu în condiţiile 
respectării normelor legale în vigoare; 

13.Salarizarea Este în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

14. Atribuţii - Exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale ; 

- Primeşte pacientele şi ajută  la acomodarea acestora la condiţiile din ambulator ; 

- Solicită actele de identificare ale pacientului (carnet de identitate, carnet de asigurat) şi bilet de 

trimitere, dacă este cazul; 

- Notează datele de identitate în registrul de consultaţie; 

-Participă la consultatie si execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor 

diagnostice şi a tratamentului,  

- Asistă şi ajută medicul la efectuarea consultaţiei medicale şi a unor manevre terapeutice; 

-Administrează personal, când este cazul, conform indicaţiilor medicale, medicamentele prescrise 

pacientelor; 

- Prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic; 

- Pregăteşte sala de tratamente, pansamente şi mici intervenţii;  
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- Asigură şi pregăteşte materialele sanitare şi medicaţia pentru manevrele terapeutice; 

- Cunoaşte şi respectă etapele tehnicii de pregătire a instrumentarului medico-chirurgical, după 

folosire, în vederea sterilizării; 

 - Utilizează materialele sterile în condiţii de maximă securitate; 

- Sesizează orice defecţiune apărută la aparatura din dotare şi ia măsuri urgente pentru remediere; 

- Asigură şi răspunde de ordinea şi curăţenia din Ambulator; 

- Asigura colectarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala conform 

prevederilor Ordin 1226/2012; 

- Conform ordin 1101/2016 are urmatoarele atributii : 

- implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;  

- menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate;  

- limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la personalul spitalului, alţi pacienţi sau 

echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

- semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei 

medicale;  

- participă la pregătirea personalului;  

- participă la investigarea focarelor. 

15. Responsabilităţi - Va avea un comportament adecvat în serviciu şi în relaţiile cu pacientele, aparţinătorii  

precum şi cu celelalte categorii profesionale;  

- Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de serviciu; 

- Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa ; 

- Are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de 

management al calităţii, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru 

acreditarea spitalelor conform CONAS.  

- Isi insuseste si aplica protocoalele si procedurile implementate la nivelul sectiei 

- Are obligaţia de a participa la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale (E.M.C.);  

- Se va ocupa de păstrarea şi circuitul documentelor medicale necesare internării pacientelor şi  

raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează ;  

- Va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor;   

- Răspunde de  asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui 

climat etic faţă de pacienta; 

- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi 

sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea 

tratamentului şi decesul pacientului; 

- Asistentul medical răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie 

făcând situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru divulgarea acestor 

informaţii, în tot sau în parte; 

- Va folosi datele şi informaţiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la 

îndeplinirea atribuţiilor funcţiei sale, fără a le utiliza în nici un alt scop; 

- Respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă (spălarea şi dezinfecţia 

mâinilor), cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor şi manoperelor 

medicale;  

-Aplica Ord.1096/2016 prin care se respecta circuitele functionale stabilite pe spital privind 

personalul,pacientele,lenjeria,alimentele si reziduurile ;  

- Cunoaste, aplică şi răspunde de prevederile Ord.1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare     

- Poartă echipament de protecţie adecvat conform Precauţiunilor Universale si ecuson şi verifică 
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la personalul aflat în subordine portul acestuia; 

-Cunoaste aplica si raspunde de prevederile Ord. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia ; 

- Conform Ord.1226/2012 are urmatoarele responsabilitati: 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 

- Răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenţă conform Legii 307/2006 şi cele 

privind securitatea şi sănătatea în muncă conform Legii 319/2006 : 

       - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea 

sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol 

de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi 

afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 

               - In mod deosebit, lucratorii au urmatoarele obligatii : 

 a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de 

transport si alte mijloace de productie; 

 b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat şi, dupa utilizare, sa il inapoieze 

sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 

 c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a 

dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor 

tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre 

care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, 

precum şi orice deficienta a sistemelor de protectie; 

 e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite 

de propria persoana; 

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a 

face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si 

inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

 g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a 

permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara 

riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; 

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in 

munca si masurile de aplicare a acestora; 

  i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

                 - Obligatiile asistentei in situatiile de urgenta sunt : 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 

formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

  b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, 

potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, 

după caz; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor; 

 d)  să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un 

pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 

împotriva incendiilor; 
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e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

- Va comunica angajatorului orice eveniment aşa cum este definit în legislaţia amintită, aducând 

la cunoştinţă asistentei şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol;  

- Efectuează controlul medical periodic;  

- Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă (stare febrilă, infecţie 

acută, boală venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei; 

- Are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de 

plecare din serviciu; 

 - Respectă programul de lucru ;  

- Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă 
eficienţă timpul de lucru în interesul serviciului;  
- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentei coordonatoare şi a medicului coordonator   

- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului;  

- Este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi/sau substanţe stupefiante  în timpul 

programului de lucru, precum şi venirea la serviciu în stare de ebrietate ; 

- Răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic superior cu privire la orice problemă aparută pe 

parcursul activităţii şi care duce la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu ;                                        

 - Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical şef sau a medicului 

coordonator ; 

16.Evaluarea 

performantelor 
Evaluarea se face anual 

Criterii de evaluare 

1. Cunoştinţe şi evaluare profesională; 

2. Promtitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului; 

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate; 

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 

perseverenţă, obiectivitate, disciplină; 

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în 

normativele de consum; 

6. Adaptatrea la complexitatea muncii, iniţiativa şi creativitate; 

7. Condiţii de muncă; 

17.Mediu de lucru Programul de lucru :07:30-15:30.  

Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi 

reînnoită în cazul apariţiei unor noi reglementări legale.  

 

              Avizat,      Salariat : ___________ 

Medic coordonator,  Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate activităţile 
(sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care le voi suporta 

în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi 

                                                                    Regulamentului de Ordine Interioară a unitatii 

 

       Semnătura:______________ 

 

Data: _______________ 


