Nr. 15.780/21.06.2022

ANUNŢ
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, cu sediul în localitatea
Galaţi, Strada Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi organizează concurs în conformitate cu prevederile
H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare si a Ordinului M.S. nr. 1470/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, cu perioada
de proba ce nu poate depasi 90 de zile calendaristice, a unui numar de 106 posturi contractuale
vacante.
La Sectia clinica Anestezie si terapie intensiva:
- 1 post brancardier cu studii generale
La Bloc operator:
- 1 post brancardier cu studii generale
La Sectia clinica Chirurgie generala I:
- 1 post asistent medical generalist debutant / asistent medical generalist / asistent medical
generalist principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta
durata/postliceale
- 1 post ingrijitoare cu studii generale
La Sectia clinica Chirurgie generala II:
- 1 post asistent medical generalist debutant / asistent medical generalist / asistent medical
generalist principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta
durata/postliceale
- 2 posturi ingrijitoare cu studii generale
La Sectia Chirurgie generala III:
- 1 post ingrijitoare cu studii generale
La Compartiment Chirurgie orala si maxilo faciala:
- 1 post ingrijitoare cu studii generale
La Sectia Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice:
- 1 post asistent medical generalist principal cu studii postliceale
La Farmacie:
- 2 posturi asistent medical farmacie debutant / asistent medical farmacie / asistent medical
farmacie principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale
La Sectia clinica Gastroenterologie:
- 1 post ingrijitoare cu studii generale
La Sectia clinica Gastroenterologie – pentru activitatea de Endoscopie. Conditii suplimentare:
obligatoriu curs in domeniu endoscopie finalizat sau in desfasurare
- 1 post asistent medical generalist debutant / asistent medical generalist / asistent medical
generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă
durată/postliceale
La Compartiment Internari - Externari:
- 1 post ingrijitoare cu studii generale
La Sectia clinice Medicina interna I:
- 3 posturi ingrijitoare cu studii generale
La Sectia clinica Medicina interna II:
- 3 posturi ingrijitoare cu studii generale
La Sectia clinica Medicina interna II – pentru Compartiment Hematologie – Spitalizare de zi:
- 3 posturi asistent medical generalist debutant / asistent medical generalist / asistent medical
generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă
durată/postliceale
La Serviciul Clinic de Medicina Legala:
- 2 posturi autopsier principal / autopsier / autopsier debutant cu studii medii
- 1 post registrator medical debutant / registrator medical / registrator medical principal cu studii
medii. Precizare suplimentara : permisul de conducere categoria B reprezinta avantaj.
- 1 post ingrijitoare cu studii generale
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La Compartiment Nefrologie:
2 posturi ingrijitoare cu studii generale
La Sectia clinica Neurochirurgie:
- 1 post kinetoterapeut debutant / kinetoterapeut / kinetoterapeut principal cu studii superioare
- 1 post asistent medical balneofizioterapie debutant / asistent medical balneofizioterapie /
asistent medical balneofizioterapie principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de
scurta durata/postliceale.
- 1 post asistent medical generalist debutant / asistent medical generalist / asistent medical
generalist principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta
durata/postliceale
- 1 post ingrijitoare cu studii generale
La Sectia clinica Neurologie:
2 posturi ingrijitoare cu studii generale
La Sectia clinica Oftalmologie:
- 1 post asistent medical generalist principal cu studii postliceale
- 2 posturi ingrijitoare cu studii generale
La Sectia clinica Oncologie medicala – Spitalizare de zi:
- 2 posturi asistent medical generalist debutant / asistent medical generalist / asistent medical
generalist principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta
durata/postliceale
1 post brancardier cu studii generale
La Compartiment Reumatologie:
2 posturi ingrijitoare cu studii generale
La Laborator clinic de Analize medicale:
- 2 posturi asistent medical laborator debutant / asistent medical laborator / asistent medical
laborator principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta durata/postliceale
La Laborator Radiologie – imagistica medicala:
- 2 posturi asistent medical radiologie debutant / asistent medical radiologie / asistent medical
radiologie principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă
durată/postliceale
- 1 post registrator medical principal cu studii medii
La Laborator Radiologie – imagistica medicala – Computer tomograf:
- 1 post asistent medical radiologie debutant / asistent medical radiologie / asistent medical
radiologie principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă
durată/postliceale
La Laborator Radioterapie:
- 2 posturi fizician medical debutant / fizician medical / expert in fizica medicala cu studii
superioare
- 3 posturi asistent medical generalist debutant / asistent medical generalist / asistent medical
generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă
durată/postliceale
- 3 posturi asistent medical radiologie debutant / asistent medical radiologie / asistent medical
radiologie principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă
durată/postliceale
- 2 posturi registrator medical debutant / registrator medical / registrator medical principal cu
studii medii
- 2 posturi ingrijitoare cu studii generale
- 1 post brancardier cu studii generale
La Laborator Recuperare, medicina fizica si balneologie (baza tratament) – str. Basarabiei nr. 26
- 3 posturi asistent medical balneofizioterapie debutant / asistent medical balneofizioterapie /
asistent medical balneofizioterapie principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de
scurta durata/postliceale
La Sterilizare:
- 1 post ingrijitoare cu studii generale
La U.P.U. – SMURD:
- 5 posturi asistent medical generalist debutant / asistent medical generalist / asistent medical
generalist principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta
durata/postliceale
- 5 posturi ingrijitoare cu studii generale
- 2 posturi brancardier cu studii generale
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La Aparatul functional al spitalului:
Compartiment Prevenire si protectie:
- 1 post inginer gradul II cu studii superioare
Serviciul Contabilitate – Compartiment Informatica si contabilitate de gestiune:
- 1 post economist specialist IA / economist gradul I/ economist gradul II/ economist debutant cu
studii superioare
Serviciul Management al calitatii serviciilor de sanatate:
- 1 post referent de specialitate gradul I cu studii superioare
Biroul Achizitii publice:
- 1 post economist gradul I cu studii superioare
- 1 post consilier juridic gradul IA cu studii superioare
Biroul Contractari, Aprovizionare:
- 1 post referent de specialitate gradul I cu studii superioare
Personal deservire in subordinea Biroului Contractari, Aprovizionare:
- 2 posturi manipulanti bunuri cu studii generale
La Biroul Administrativ:
- 1 post referent de specialitate gradul I cu studii superioare
La Formatia Lifturi:
- 5 posturi muncitor calificat III/ IV, liftier
La Spalatorie:
- 2 posturi de spalatoreasa cu studii generale
La Bloc Alimentar:
- 2 posturi de ingrijitoare bloc alimentar cu studii generale
La Atelierul tehnic – Formatia Lacatusi:
- 1 post muncitor calificat I/ II/ III/ IV, lacatus
La Atelierul tehnic – Formatia Incalzire centrala termica – Echipa Abur incalzire:
- 1post muncitor calificat I, instalator incalzire centrala / gaze
La Atelierul tehnic – Echipa Fochisti:
- 2 posturi muncitor calificat I/ II/ III/ IV, fochist
La Atelierul tehnic – Echipa Instalatori:
- 1 post muncitor calificat I/ II/ III/ IV, instalator sanitar
- 2 posturi muncitor calificat I, instalator sanitar
- 1 post muncitor calificat I, instalator
La Atelierul tehnic – Echipa Zugravi:
- 1 post muncitor calificat I/ II/ III/ IV, zugrav
Conditii de participare la concurs:
A. Conditii generale – prevazute la art. 3 din Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau
temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetului Galati si al institutiilor publice subordonate Consiliului Judetului Galati, aprobat prin
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetului Galati nr. 628/05.12.2014, respectiv:
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.
B. Conditii specifice:
expert in fizica medicala
- diploma de licenta in fizica sau echivalent
- grad universitar sau echivalent superior ( masterat sau doctorat)
- curs de radioprotectie postuniversitar
- permis de exercitare nivel 3 eliberat de CNCAN
- minim 3 ani vechime ca fizician medical
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fizician medical
- diploma de licenta in fizica sau echivalent
- permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
- minim 2 ani vechime ca fizician medical debutant
fizician medical debutant
- diploma de licenta in fizica sau echivalent, fara vechime
kinetoterapeut principal
- diploma de licenta in specialitate
- examen pentru obtinerea gradului de principal
- minim 5 ani vechime in specialitate in sectorul sanitar
kinetoterapeut
- diploma de licenta in specialitate
- minim 6 luni vechime in specialitate
kinetoterapeut debutant
- diploma de licenta in specialitate, fara vechime
asistent medical principal cu studii superioare de lungă durată (S)
- diplomă de licenţă în specialitate
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- minim 5 ani vechime ca asistent medical
asistent medical cu studii superioare de lungă durată (S)
- diplomă de licenţă în specialitate
- minim 6 luni vechime ca asistent medical
asistent medical debutant cu studii superioare de lungă durată (S)
- diplomă de licenţă în specialitate, fără vechime
asistent medical principal cu studii superioare de scurtă durată (SSD)
- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- minim 5 ani vechime ca asistent medical
asistent medical cu studii superioare de scurtă durată (SSD)
- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate
- minim 6 luni vechime ca asistent medical
asistent medical debutant cu studii superioare de scurtă durată (SSD)
- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate, fără vechime
asistent medical principal cu studii postliceale (PL)
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 -1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
sanitare;
- examen pentru obţinerea gradului de principal;
- 5 ani vechime ca asistent medical.
asistent medical cu studii postliceale (PL)
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- 6 luni vechime in specialitate.
asistent medical debutant cu studii postliceale (PL)
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, fără vechime
autopsier principal cu studii medii
- diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- certificat de autopsier
- 4 ani vechime in sectorul sanitar la prosectura
autopsier cu studii medii
- diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului
- 6 luni vechime in sectorul sanitar la prosectura
autopsier debutant cu studii medii
- diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului, fara vechime
registrator medical principal
- diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- 4 ani vechime în specialitate
- aptitudini IT peste medie
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registrator medical
- diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
- 6 luni vechime în activitate
- aptitudini IT peste medie
registrator medical debutant
- diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
- aptitudini IT peste medie, fără vechime
brancardier, ingrijitoare, spalatoreasa
- scoala generală, fără vechime
inginer gradul II La Compartimentul de Prevenire si Protectie
- diploma de licenta in domeniul ingineria mediului
- minim 6 luni vechime in specialitate
- curs in domeniul SSM
- curs in domeniul Managementul deseurilor
economist specialist IA / economist gradul I/ economist gradul II/ economist debutant
- diploma de licenta in domeniul economic
- minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate / minim 3 ani si 6 luni vechime in specialitate /
minim 6 luni vechime in specialitate / fara vechime
referent de specialitate gradul I
- diploma de licenta in domeniul juridic, economic, tehnic si administrativ
- minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate
consilier juridic gradul IA
- diploma de licenta in domeniul juridic
- minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate
- experienta in achizitii
muncitor calificat I/ II/ III/ IV fochist
- acte de studii (calificare) pentru meseria fochist
- autorizatie I.S.C.I.R.
- categoria de calificare 1/ 2/ 3 sau 4/ 5 sau 6
- 9 ani vechime in meseria de fochist / 6 ani vechime in meseria de fochist / 3 ani vechime in
meseria de fochist / fara vechime
muncitor calificat III/ IV liftier
- acte de studii (calificare) pentru meseria liftier
- autorizatie I.S.C.I.R.
- categoria de calificare 1/ 2
- 3 ani vechime in meseria de liftier / fara vechime
muncitor calificat I/ II/ III/ IV lacatus / instalatori / zugrav
- acte de studii (calificare) pentru meseria de lacatus / instalatori / zugrav
- categoria de calificare 1/ 2/ 3 sau 4/ 5 sau 6
- 9 ani vechime in meseria de lacatus / instalatori / zugrav; 6 ani vechime in meseria de lacatus
/ instalatori / zugrav; 3 ani vechime in meseria de lacatus / instalatori / zugrav; fara vechime
ingrijitor bloc alimentar si manipulanti bunuri
- diploma de absolvire a scolii generale, fara vechime
Dosarele de inscriere la concurs vor conţine urmatoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs, cu o singură opţiune pentru un singur post, adresată managerului
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati (ANEXA 1 - cerere tip care va fi
pusa la dispozitia candidatilor in momentul verificarii dosarului la serviciul Managementul
Resurselor Umane);
2. copie xerox a actului de identitate, în termen de valabilitate;
3. copie xerox a certificatului de naștere;
4. copie xerox a certificatului de căsătorie, sau orice alt document care atestă identitatea si
numele, potrivit legii, după caz;
5. copie xerox a documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate. Pentru registratori medicali este obligatorie prezentarea diplomei de
bacalaureat;
6. copie xerox a Certificatului de membru, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. Galati (pentru asistenti
medicali) sau copie xerox a Autorizatiei de libera practica eliberata de Colegiul Fizioterapeutilor
din Romania (pentru kinetoterapeuti), dupa caz;
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7. copie xerox a avizului anual 2022 pentru autorizarea exercitarii profesiei, eliberat de
O.A.M.G.M.A.M.R. Galati (pentru asistenti medicali) sau de Colegiul Fizioterapeutilor din
Romania (pentru kinetoterapeuti), dupa caz;
8. adeverinta pentru concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. Galati (pentru asistenti medicali);
9. copie xerox a carnetului de muncă si/sau, după caz, a adeverinţelor care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
10. 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 și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), cu modificările ulterioare (ANEXA 2);
11. certificat de integritate comportamentala (se elibereaza de la Politie) sau o declaraţie pe propria
răspundere că nu figureaza in evidentele Serviciului Cazier Judiciar, Statistica si Evidente
Operative cu mentiuni care pot face obiectul „Registrului national automatizat cu privire la
persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra
minorilor (ANEXA 3). Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere in acest sens, are obligaţia de a completa dosarul de concurs
cu certificatul de integritate comportamentala, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului;
12. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (ANEXA 4). 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;
13. aviz psihologic privind evaluarea psihologica la unul din cabinetele avizate in specialitatea
psihologia muncii, lista cabinetelor este publicata pe site-ul spitalului si la avizierul unitatii
(ANEXA 5);
14. adeverinţă medicală 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 care atestă starea de sănătate trebuie sa conţina, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii;
15. curriculum vitae, model comun european;
16. chitanta de plata a taxei de concurs: 40 lei platita la Casieria unitatii pe baza Dispozitiei de
Incasare de la serviciul Contabilitate. Taxa de concurs nu se restituie in niciun caz.
Actele in copie xerox prevăzute la nr. 2., 3., 4., 5., 6., 7. si 9., vor fi prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Restul documentelor se vor depune in
original.
Toate actele solicitate vor fi prezentate in dosar de carton cu sina, in ordinea enumerata mai
sus.
CANDIDATII VOR OPTA DOAR PENTRU UN SINGUR POST, neavand posibilitatea de a se
inscrie simultan la mai multe posturi si locuri de munca mentionate in anuntul de angajare. In cazul
exprimarii mai multor optiuni, dosarul de inscriere nu va fi luat in considerare si nu participa la
selectia dosarelor.
Nu se admit completari la dosare, iar dosarele incomplete vor fi declarate respinse.
Vor fi declarate admise la selectie numai dosarele de concurs ale candidatilor care
indeplinesc conditiile legale, criteriile generale si specifice mentionate, conditiile de ocupare
prevazute in fisa postului precum si conditiile prevazute in prezentul anunt, respectiv dosarele de
concurs care sunt complete, corect intocmite si depuse in termenul si intervalul orar prevazut in
anunt.
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Managementul Resurselor umane, în perioada
22.06.2022 – 05.07.2022, inclusiv, in zilele lucratoare, în intervalul orar 10ºº - 14ºº.
Probele de concurs sunt următoarele:
• proba scrisă – în data de 13.07.2022, ora 10
▪ proba de interviu – seria I – în data de 19.07.2022, incepand cu ora 9
– seria II – în data de 20.07.2022, incepand cu ora 9
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Calendarul de desfasurare al concursului este urmatorul:
• data limita de depunere a dosarelor – 05.07.2022, ora 14.00;
• data limita pentru selectia dosarelor – 07.07.2022;
• data limita pentru afisarea rezultatului selectiei dosarelor – 08.07.2022;
• data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor – 11.07.2022;
• data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor –
12.07.2022;
• data desfasurarii probei scrise – 13.07.2022, ora 10;
• data afisarii rezultatelor la proba scrisa – 14.07.2022;
• data limita pentru depunerea contestatiilor la proba scrisa – 15.07.2022;
• data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor –
18.07.2022;
• data limita pentru repartizarea candidatilor pentru proba de interviu – 18.07.2022
• data desfasurarii probei de interviu
- seria I – în data de 19.07.2022, incepand cu ora 9;
- seria II – în data de 20.07.2022, incepand cu ora 9;
• data afisarii rezultatelor la proba de interviu – 21.07.2022;
• data limita pentru depunerea contestatiilor la proba de interviu – 22.07.2022;
• data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba de interviu si afisarea rezultatelor –
25.07.2022;
• data limita pentru afisarea rezultatelor finale – 26.07.2022;
• estimare data angajarii, maxim 10.08.2022.
Bibliografiile de concurs sunt urmatoarele:
2 Fizician medical la Laboratorul de Radioterapie:
1. LEGEA nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul
activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie
2006. http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/
2. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), aprobate prin Ordinul preşedintelui
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404 bis din 29 august 2000, modificate prin Ordinul
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 324/2006, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006;
http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/
3. Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie (NSR-12), aprobate prin Ordinul
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.94/2004, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 14 iunie 2004, modificate prin Ordinul
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 293/2004, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1253 din 24 decembrie 2004;
http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/
4. Norme de dozimetrie individuala (NSR-06), aprobate prin ordinul nr. 180/05.09.2002 al
presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 bis din 22 octombrie 2002.
http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/
5. NSR 03- Normele de securitate radiologica – Proceduri de autorizare CNCAN nr.
366/22.09.2001. http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitateradiologica/
6. NSR 07- Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea
expertilor
acreditati
in
protective
radiologica
CNCAN
nr.
202/15.10.2002.
http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/
7. Ghid de practica TRS 398, International Atomic Energy Agency, Viena 2000. http://wwwnaweb.iaea.org/nahu/DMRP/documents/CoP_V12_2006-06-05.pdf
8. ICRP 103. Recomandarile din anul 2007 ale Comisiei Internationale de Protectie Radiologica,
ed.:
Jack
Valentin;
trad.:
Simion
GhileaBucuresti:
Anima,
2002.
http://cpsdn.nipne.ro/documente/ICRP103ro.pdf
9. KHAN F.M. The physics of radiation therapy – Third Edition, Williams& Wilkins, 530 Walnut
Street Philadelphia, PA 19106 USA, 2003.
https://ucrfisicamedica.files.wordpress.com/2010/10/phys-of-radiation-therapy-3-edicionkhan.pdf.
10. Tatiana Angelescu, Sorin Bercea, Octavian G. Duliu, Livia Haranguş, Mircea Oncescu, Mădălina
Pop. 177 Probleme rezolvate de dozimetrie şi radioprotecţie. Editura Universităţii din
Bucureşti,2005. file:///D:/lucrari%202018/Culegereafinaliulie2005.pdf
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11. V.I. CERNEA – Elemente de radiobiologie, Ed. Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, ClujNapoca 2003.
12. M. ONCESCU – Conceptele radioprotectiei, Ed. Horia Hulubei Bucuresti 1996.
13. Ce este necesar să ştim despre radiaţiile ionizante şi efectele lor asupra omului. Ghid de
educaţie
pentru
sănătatea
populaţiei.
file:///D:/lucrari%202018/Ghid-Educatie-pentrusanatate.pdf
14. Prevederile ICRU 62 (International Commission on Radiation Units and measurements)
1 Kinetoterapeut
1. Albu C., Vlad T.L., Albu A. – Kinetoterapia pasiva, Ed. Polirom, 2004;
2. Cristea E. – Terapia prin miscare la varsta a treia, Ed. Medicala, 1990;
3. Kiss I. – Recuperarea neuromotorie prin mijloace fizical – kinetice, Ed. Medicala, 1985, Vol. I.,
II. si III.;
4. Kiss I. – Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala in afectiunile aparatului locomotor, Ed.
Medicala, 2004;
5. Moraru G., Pancotan V. – Recuperarea kinetica in reumatologie, Ed. Imprimeriei de Vest,
1999;
6. Papilian V. – Anatomia omului. Aparatul locomotor, Ed. All, 2003;
7. Sbenghe T. – Kinetologie profilasctica, terapeutica si de recuperare, Ed. Medicala, 1987;
8. Sbenghe T. – Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Ed.
Medicala, 1981;
9. Sbenghe T. – Recupararea medicala la domiciliul bolnavului, Ed. Medicala, 1996;
10. Zdrenghea D., Branea I. – Recuperarea bolnavilor cardiovasculari, Ed. Clusium, 1995.
14 Asistent medical generalist
1. S. Daschievici si M. Mihailescu - Chirurgie - Manual pentru cadre medii si scoli sanitare
postliceale, Ed. Medicala, Bucuresti 2010;
2. L.Titirca - Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Ed.
2003;
3. E. Dorobantu, V. Ghidu si M. Zamfir - Nursing - 1150 de teste, Ed. a 9-a, Viata Medicala
Romaneasca, Bucuresti, 2008;
4. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
5. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii
procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate
pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a
derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
6. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
7. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
9. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
11. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele.
6 Asistent medical radiologie
1. Lungeanu Mihai - Manual de tehnica radiologica, Ed. Medicala Bucuresti, 1988;
2. Mateescu Viorel si Nencescu Cornelia - Radiodiagnostic, radioterapie si anatomie functionala,
Societatea "Stiinta si Tehnica", Bucuresti, 1996;
3. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
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4. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
5. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
6. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
8. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
10. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele.
2 Asistent medical farmacie
1. Marcean, Crin, Mihailescu M. Vladimir, Ghid de farmacologie pentru asistentii medicali si
asistentii de farmacie, Editura ALL, 2011;
2. Stecoza, Camelia Elena, Chimie farmaceutica pentru asistenti de farmacie, vol. I, Editura
Universitara Carol Davila, Bucuresti, 2011;
3. Fica C, Tehnica farmaceutica pentru cadre medii, Editura Medicala, Bucuresti, 1977;
4. Farmacopeea Romana, Editia a X a, Editura Medicala, Bucuresti 2005;
5. Memomed 2022, Editia 22, Editura Universitara Bucuresti, 2022;
6. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
7. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
8. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
9. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
11. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
13. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele.
2 Asistent medical laborator
1. Caliopsia Florea, Bacteriologie si virusologie, Indreptar de lucrari practice, Editura Zigotto,
Galati, 2010, ISBN 978-606-80-85-73-9;
2. Dana Tutunaru, Bianca Ioana Chesaru, BC, LP medicina, Vol. I si II, Editura Zigotto, Galati,
2010, ISBN 978-606-8085-55-5;
3. Laborator clinic (Hematologie), V. Kondi si colaboratorii, Combinatul poligrafic Casa Scanteii,
Bucuresti, 1981 – Tehnici;
4. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
5. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
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recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
6. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
7. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
9. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
11. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele.
4 Asistent medical balneofizioterapie
1. Electroterapie – Andrei Radulescu, Ed. Medicala, Bucuresti 1993;
2. Recuperarea medicala la domiciliul bolnavului – Tudor Sbenghe, Ed. Medicala, Bucuresti
1996;
3. Fizioterapie masaj terapeutic bioclimatologie - Andrei Radulescu, Elena Teordoreanu, Ed.
Medicala, Bucuresti 2002;
4. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
5. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
6. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
7. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
9. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
11. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele.
5 Asistent medical generalist in cadrul UPU - SMURD
1. S. Daschievici si M. Mihailescu - Chirurgie - Manual pentru cadre medii si scoli sanitare
postliceale, Ed. Medicala, Bucuresti 2010;
2. L.Titirca - Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Ed.
2003;
3. E. Dorobantu, V. Ghidu si M. Zamfir - Nursing - 1150 de teste, Ed. a 9-a, Viata Medicala
Romaneasca, Bucuresti, 2008;
4. Ordin M.S.P. nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si
compartimentelor de primire a urgentelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordin M.S. nr. 48 din 26 ianuarie 2009 privind aprobarea Protocolului national de triaj al
pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor;
6. Ordin M.S.P. nr. 1.092 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor
echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza prespitaliceasca;
7. Ghidurile de resuscitare cardiopulmonara din 2010;
8. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
9. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
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eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
10. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
11. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
13. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
15. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele.
2 Autopsier
1. Max Leibovici, Necropsia si semiologia anatomo-clinica, Editura medicala, Bucuresti, 1967;
2. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
3. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
4. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
3 Registrator medical
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele, Titlul VIII – Asigurări sociale de sănătate si Titlul
IX – Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate, Titlul IX^1 Dosarul
electronic al pacientului;
2. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
4. Ordinul M.S./C.N.A.S. 1782/576/2006
privind înregistrarea și raportarea statistica a
pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi,
cu modificările si completării ulterioare;
5. H.G. nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a
dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 20212022, cu modificările si completările ulterioare;
6. Ordinul comun M.S./C.N.A.S. nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de
servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a
medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările si completările ulterioare;
7. H.G. nr. 900 din 1 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul
european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare;
8. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
9. Cunoștințe privind aplicația ”SISTEMUL UNIC INTEGRAT” (SIUI);
10. Cunoștințe privind OFFICE (MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK);
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1 Registrator medical - Serviciul clinic de Medicina legala
1. Ordin M.J. nr. 1.134/C din 25 mai 2000 si M.S. nr. 255/4 aprilie 2000 pentru aprobarea
Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medicolegale;
2. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
4. Ordinul M.S./C.N.A.S. 1782/576/2006
privind înregistrarea și raportarea statistica a
pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi,
cu modificările si completării ulterioare;
5. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele, Titlul VIII – Asigurări sociale de sănătate si Titlul
IX – Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate, Titlul IX^1 Dosarul
electronic al pacientului;
6. H.G. nr. 900 din 1 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul
european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare;
7. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
8. Cunoștințe privind aplicația ”SISTEMUL UNIC INTEGRAT” (SIUI);
9. Cunoștințe privind OFFICE (MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK).
31 Ingrijitoare
1. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare - ANEXA 3
METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in
sistemul sanitar la produse biologice si ANEXA 4 PRECAUTIUNILE STANDARD, Masuri
minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
2. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
3. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
4. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003.
6 Brancardier
1. Tehnici de pozitionare in pat, Mobilizare, Transport si insotire a pacientilor de catre
brancardieri - material existent pe site-ul spitalului;
2. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare - ANEXA 3
METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in
sistemul sanitar la produse biologice si ANEXA 4 PRECAUTIUNILE STANDARD, Masuri
minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
3. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
4. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
5. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003.
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2 Spalatoreasa
1. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare - ANEXA 3
METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in
sistemul sanitar la produse biologice si ANEXA 4 PRECAUTIUNILE STANDARD, Masuri
minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
2. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
3. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
4. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003.
5. Ordinul M.S. nr. 1.025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru
unitatile medicale.
2 Ingrijitor Bloc alimentar
1. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare - ANEXA 3
METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in
sistemul sanitar la produse biologice si ANEXA 4 PRECAUTIUNILE STANDARD, Masuri
minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
2. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
3. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
2 Manipulant bunuri
1. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
2. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
4. Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
5. H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
1 Referent de specialitate la Serviciul Management al calitatii serviciilor de sanatate
1. Legea nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele si Art. 249).
3. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
5. Legea nr. 3 din 8 ianuarie 2021 privind prevenirea, diagnosticarea si tratamentul infectiilor
asociate asistentei medicale din unitatile medicale si din centrele rezidentiale pentru
persoanele adulte aflate in dificultate din Romania;
6. Ordonanta de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

13

7. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
8. Ordin M.S./A.N.M.C.S. nr. 1.312/250/2020 privind organizarea si functionarea structurii de
management al calitatii serviciilor de sanatate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi si
serviciilor de ambulanta, in procesul de implementare a sistemului de management al calitatii
serviciilor de sanatate si sigurantei pacientului;
9. Ordin M.S. nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si
metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;
10. Ordin A.N.M.C.S. nr. 10 din 18 ianuarie 2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a
unitatilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
11. Ordin A.N.M.C.S. nr. 298 din 26 august 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind
monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor
de sănătate şi siguranţei pacientului;
12. Ordin A.N.M.C.S. nr. 185 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi;
13. Ordin A.N.M.C.S. nr. 32 din 4 februarie 2020 privind aprobarea modalitatii de plata de catre
unitatile sanitare a taxei de acreditare, cu modificarile si completarile ulterioare ;
14. Ordin A.N.M.C.S.
nr. 147 din 5 mai 2020 pentru aprobarea Instructiunilor privind
desfasurarea etapei de evaluare a unitatilor sanitare cu paturi, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
15. Ordin A.N.M.C.S. nr. 148 din 5 mai 2020 pentru aprobarea Instructiunilor privind desfasurarea
etapei de acreditare a unitatilor sanitare cu paturi;
16. Ordin A.N.M.C.S. nr. 432 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea conditiilor si a
metodologiei de suspendare a acreditarii unitatilor sanitare cu paturi, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
17. Ordin M.S.P. nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
18. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare, cu
modificarile si completarile ulterioare;
19. Ordin M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea
eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de
evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
20. Ordin M.S. nr. 1.501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementarii mecanismului
de feedback al pacientului in spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
21. Ordin M.S. nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor
Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice;
22. Ordin al Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.
1 Economist la Biroul Achizitii publice si
1 Referent de specialitate la Biroul Contractari, Aprovizionare
1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
2. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordonanta de Urgenta nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea
unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice;
4. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele.
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1 Referent de specialitate la Biroul Administrativ
1. Ordonanta de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
2. Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
3. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele;
4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
5. H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
6. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

1 Inginer la Compartimentul Prevenire si protectie
1. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
2. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele;
3. Ordin M.M.D.D. nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare ;
4. H.G. nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
5. H.G. nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al
deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G. nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Ordonanta nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deseurilor;
10. Ordonanta de urgenta nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deseurile de echipamente electrice si
electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Ordonanta de urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
12. Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare;

1 Consilier juridic la Biroul Achizitii publice
1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
2. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordonanta de Urgenta nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea
unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice;
4. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele;
6. Codul Civil – Capitolul Contracte.
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1 Economist la Serviciul Contabilitate – Compartiment Informatica si contabilitate de
gestiune
1. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
2. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. Ordin M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile
ulterioare;
4. Ordin M.F.P. nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
5. Ordin M.F.P. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
6. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele.
5 Muncitor calificat Liftier
1. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de afaceri:
a) PTR 2-2010 Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si
Instalatiilor de Ridicat -ISCIR-;
b) Ascensoarele electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri
cu comanda interioara.
1 Muncitor calificat Lacatus
1. Lacatuserie generala – Manual pentru licee de specialitate si scoli profesionale, Autori: Prof.
T. Mucica si Ing. V. Husea, editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti.
2 Muncitor calificat Fochist
1. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub
presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. “Manualul fochistului” / Curs specializare fochist apa calda si cazane de abur de joasa
presiune;
3. Prescriptia tehnica PT C9 – 2010 ISCIR – Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa
presiune.
5 Muncitor calificat Instalator
1. Cartea instalatorului de apa si canalizare – R. Nitescu si M. Balan;
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
3. Legeanr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
1 Muncitor calificat Zugrav
1. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
2. C3 – 76 – normative pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii;
3. C16 – 84 – normative pentru executarea lucrarilor pe timp friguros;
4. STAS 7359 – 89 – vopsea lavabila pe baza de poliacetat de vinil;
5. STAS 545/1 – 80 – ipsos pentru constructii.
Sunt declarati admisi la proba scrisa, respectiv la proba de interviu, candidatii care obtin
minimum 50 de puncte in cazul functiilor contractuale de executie.
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Candidatii care nu obtin minimum 50 de puncte la proba scrisa in cazul functiilor de executie
sunt declarati „respinsi” la aceasta proba si nu pot participa la urmatoarea etapa a concursului,
respectiv proba de interviu, fiind eliminati din concurs.
Pentru transparenta concursului, datele personale privind rezultatele in urma
procesului de selectie, de notare a probei scrise si de interviu, a solutionarii contestatiilor vor
fi afisate anonimizat in baza numarului de inregistrare pe care candidatul il obtine in
momentul depunerii dosarului la Secretariatul unitatii dupa verificarea la Serviciul
Managementul Resurselor umane.
Toate probele concursului se vor desfasura la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
“Sf. Apostol Andrei” Galati din str. Brailei nr. 177 Galati la Sala de Consiliu si/sau Sala Amfiteatru,
conform calendarului de concurs.
Candidaţilor care vor promova concursul, urmează a li se verifica aptitudinea /
compatibilitatea cu profesia / activitatea / locul de muncă, conform art. 13 din HG 355/2007,
republicată, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, prin Fişa de aptitudine ce va fi eliberată de
către medicul de medicina muncii al unitatii, pe baza examenului clinic general şi a investigaţiilor
medicale.
Dacă in urma examenului clinic general şi a investigaţiilor medicale, medicul de medicina
muncii al unitatii constata inaptitudinea candidatului admis la concurs pentru profesia solicitată,
acesta va fi declarat inapt pentru locul de muncă respectiv, neputand fi angajat. In aceste conditii se
va comunica posibilitatea de a ocupa postul respectiv candidatului care a obtinut nota finala imediat
inferioara, cu punctaj de promovare.
La incheierea contractului individual de munca se va stabili o perioada de proba de cel mult
90 de zile calendaristice pentru functiile de executie, conform Art. 21 din C.C.M. la nivel de unitate
2021 – 2023, inregistrat la I.T.M. Galati cu nr. 115/20.08.2021.
Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se mentin pana la
finalizarea concursului la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati –
Avizier Managementul Resurselor Umane – si pe pagina de internet a institutiei
https://www.spitalulurgentagalati.ro/resurse_concursuri.html .
Pentru cheltuielile de personal aferente acestor posturi scoase la concurs exista finantare
prevazuta in bugetul aprobat si in vigoare al institutiei.
MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

DIRECTOR MEDICAL,

DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI,

ŞEF SERVICIU M.R.U.,

CONSILIER JURIDIC,
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