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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   

           DIRECŢIA MEDICALĂ  NESECRET 

                       

 
Nr. 1478226 

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament  

            Ambulatoriu Ploiești 

 din 20.06.2022 

Exemplar unic 

  

 

A N U N Ţ 

 

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției 

Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs, prin recrutarea candidaţilor 

din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, Hotărârilor 

Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, nr. 355/2007 privind supravegherea 

sănătăţii lucrătorilor, Ordinelor M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I. și nr. 

291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor, ale Dispoziţiei 

directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 

15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de managerment resurse 

umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi ale Procedurii PS-001-Direcţia Medicală-RU 

nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în 

activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., 

toate cu modificările şi completările ulterioare, și având în vedere Nota-raport nr. 1474538 din 

02.03.2022 privind aprobarea demarării procedurii de ocupare prin concurs a unor posturi vacante, 

pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual, pe durată nedeterminată, după cum 

urmează: 

 

- 1 post de asistent medical principal la structura Asistență medicală primară - Asistență medicală de 

unitate - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova și 

Școala Militară de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești, prevăzut la 

poziția 58 din statul de organizare al unității; 

 

- 1 post de asistent medical principal la Centrul Medical Județean Botoșani - Cabinete Medicale de  

Unitate - Poliție, prevăzut la poziția 133 din statul de organizare al unității; 

 

- 1 post de asistent medical la structura Asistență Medicală de Specialitate - Dermatovenerologie, 

prevăzut la poziția 84 din statul de organizare al unității; 

 

- 1 post de asistent medical la structura Săli de Tratament și Paturi de Supraveghere, prevăzut la 

poziția 111/a din statul de organizare al unității; 

 

- 1 post de asistent medical la Centrul Medical Județean Botoșani - Cabinete Medicale de  Unitate - 

Poliție, prevăzut la poziția 134 din statul de organizare al unității. 

 

Pot participa la concurs, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 

a) Condiţii generale: 

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

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunosc limba română, scris şi vorbit; 

- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- au capacitate deplină de exerciţiu; 
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- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

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

postului scos la concurs; 

- nu au fost condamnați 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) Condiţii specifice: 

 

Pentru postul de asistent medical principal, prevăzut la poz.58, se solicită: 

- studii de specialitate: studii postliceale sanitare sau echivalente sau studii postliceale prin echivalare 

conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 

1976 - 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală;  

- autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor:  

- certificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România;  

- aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical - grad principal, 

specialitatea medicină generală;  

- certificat/diplomă/adeverință de confirmare asistent medical principal în specialitatea 

medicină generală;  

- asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis); 

- vechime în specialitate: minim 5 ani ca asistent medical în specialitatea medicină generală. 

- vechime în muncă: nu este cazul. 

- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției și „apt” din 

punct de vedere psihologic pentru ocuparea postului. 1 

 

Pentru postul de asistent medical principal,  prevăzut la poz.133, se solicită: 

- studii de specialitate: studii medii - liceu sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii / studii 

postliceale sanitare sau echivalente sau studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 

privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 - 1994 inclusiv, cu nivelul 

studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală;  

- autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor:  

- certificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România;  

- aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical - grad principal, 

specialitatea medicină generală;  

- certificat/diplomă/adeverință de confirmare asistent medical principal în specialitatea 

medicină generală;  

- asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis); 

- vechime în specialitate: minim 5 ani ca asistent medical în specialitatea medicină generală. 

- vechime în muncă: nu este cazul. 

- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției și „apt” din 

punct de vedere psihologic pentru ocuparea postului. 

 

Pentru postul de asistent medical, prevăzut la poz. 111/a, se solicită: 

- studii de specialitate: studii postliceale sanitare sau echivalente sau studii postliceale prin echivalare 

conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 

1976 - 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală;  

- autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor:  

- certificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România;  

 
1 Aptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinării medicale, verificării 

îndeplinirii criteriilor antropometrice și evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor aplicabile.  
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 - aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical, specialitatea medicină 

generală;  

- asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis); 

- vechime în specialitate: minim 6 luni ca asistent medical în specialitatea medicină generală. 

- vechime în muncă: nu este cazul. 

- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției și „apt” din 

punct de vedere psihologic pentru ocuparea postului. 

 

Pentru posturile de asistent medical, prevăzute la poz. 84 și 134, se solicită: 

- studii de specialitate: studii medii - liceu sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii / studii 

postliceale sanitare sau echivalente sau studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 

privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 - 1994 inclusiv, cu nivelul 

studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală;  

- autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor:  

- certificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România;  

- aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical, specialitatea medicină 

generală;  

- asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis). 

- vechime în specialitate: minim 6 luni ca asistent medical în specialitatea medicină generală. 

- vechime în muncă: nu este cazul. 

- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției și „apt” din 

punct de vedere psihologic pentru ocuparea postului. 

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Centrului Medical de 

Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, din municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, 

județul Prahova, începând cu data 21.06.2022 ora 08.00 și până la data de 04.07.2022 ora 15:00.  

 

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele documente: 

a) cerere de înscriere adresată directorului Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament 

Ambulatoriu Ploiești, în care se va menţiona postul și poziția din statul de organizare pentru care 

doreşte să concureze (conform modelului atașat); 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului;  

 d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia 

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului); 

f) certificat de integritate comportamentală; 

g) 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 unităţi 

sanitare abilitate; adeverinţa trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;  

h) curriculum vitae (conform modelului atașat); 

i) autobiografia redactată olograf (cu respectarea strictă a Îndrumarului pentru întocmirea 

autobiografie - conform modelului atașat); 

j) tabelul nominal cu rudelele candidatului (cu respectarea instrucțiunilor prevăzute în Nota de 

subsol, datat și semnat de către candidat - conform modelului atașat); 

k) declaraţie de confirmare a cunoaşterii si acceptării condiţiilor de recrutare (conform 

modelului atașat);  
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l) declaraţie pe propria răspundere, redactată olograf, că nu au fost condamnați 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 le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

m) declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul își exprima consimţământul expres în 

vederea efectuării verificărilor specifice şi a solicitării extrasului de pe cazierul judiciar (conform 

modelului ataşat); 

n) copii ale documentelor de stare civilă: certificatul de naştere al candidatului, certificatul de 

căsătorie, certificatele de naştere ale soţului/soţiei şi fiecărui copil, precum şi ale hotărârilor 

judecătoreşti privind starea civilă, după caz; 

o) copia livretului militar (dacă este cazul);  

p) 1 fotografie 9x12 cm, color.  

 

Actele prevăzute la literele b)-d) și n)-o) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 
 

Anterior desfășurării probelor de concurs candidaţii vor susţine evaluarea 

psihologică. 
 Programarea la evaluarea psihologică se face prin grija Compartimentului Resurse Umane şi 

se va desfăşura la sediul Centrului de Psihologie al M.A.I. din strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, Sector 

2, Bucureşti, iar candidaţii vor fi anunţaţi în timp util cu privire la data efectuării acesteia, prin afişare 

la avizierul de la sediul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploiești, precum şi 

prin postarea pe pagina de internet a unității, respectiv https://dm.mai.gov.ro/ploiesti, Secţiunea - 

Carieră - Anunţuri (la Anunţul de concurs postat iniţial). 

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se 

va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a 

paginii de Internet indicată mai sus şi consultarea avizierului Centrului Medical de Diagnostic 

şi Tratament Ambulatoriu Ploiești. 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost 

planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare 

valabile şi nu vor putea solicita o reprogramare. 

 

Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se formulează, în 

scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I.  și se depun 

personal la sediul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, în 

termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic. 

 
Angajarea în Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic și Tratament 

Ambulatoriu Ploiești - NU se face fără fișa de aptitudine în muncă eliberată pentru candidați de 

către medicul specialist de medicina muncii la care este arondat Centrul Medical de Diagnostic și 

Tratament Ambulatoriu Ploiești, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcția și 

locul de muncă pentru care s-a organizat concurs, care trebuie să fie finalizată până cel târziu la 

data de 29.07.2022. 

Evaluarea medicală se efectuează cu plată, la sediul Centrului Medical de Diagnostic 

şi Tratament Ambulatoriu Ploiești.  

 
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:  

a)  selecția dosarelor de înscriere;  

b) proba scrisă (constă în rezolvarea unor teste-grilă); 

c) interviul.  
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Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa 

precedentă.  

 

Concursul se va desfășura la sediul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament 

Ambulatoriu Ploiești din municipiul Ploiești, strada Ghimpați, nr. 1-3, județul Prahova. 

 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 04.07.2022 ora 15:00. 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 

1.  selecţia dosarelor de concurs:  

- verificarea dosarelor de concurs: 05-06.07.2022; 

- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 06.07.2022; 

- depunerea eventualelor contestaţii: 07.07.2022; 

- soluţionarea contestaţiilor: 08.07.2022; 

- afişarea  rezultatelor finale  ale  selecţiei  dosarelor  de  concurs  (după soluţionarea 

contestaţiilor): 08.07.2022; 

 

2.  proba scrisă: 03.08.2022, începând cu ora 12.00: 

- afişarea rezultatelor: 03.08.2022; 

- depunerea eventualelor contestaţii: 04.08.2022; 

- soluţionarea contestaţiilor: 05.08.2022; 

- afişarea rezultatelor finale la proba scrisă (după soluţionarea contestaţiilor): 

05.08.2022; 

 

3.  interviul: 09.08.2022, începând cu ora 12.00: 

- afişarea rezultatelor: 09.08.2022; 

- depunerea eventualelor contestaţii: 10.08.2022; 

- soluţionarea contestaţiilor: 11.08.2022; 

- afişarea rezultatelor finale la proba interviu (după soluţionarea contestaţiilor): 

11.08.2022. 

 

Afişarea rezultatelor finale la concurs: 11.08.2022. 

 

Rezultatele fiecărei etape vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afişarea la avizierul de la 

sediul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploiești, precum şi prin postarea pe 

pagina de internet a unității, respectiv https://dm.mai.gov.ro/ploiesti, Secţiunea - Carieră - Anunţuri 

(la Anunţul de concurs postat iniţial). 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, 

candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, 

sub sancţiunea decăderii din acest drept, la secretariatul unității. 

Proba scrisă şi interviul se notează de la 0 la 100 puncte.  

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minumum 50  de 

puncte la fiecare dintre probe.  

Proba interviu poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă, 

punctajul minim fiind de 50 puncte. Interviul se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la 

raportul final al concursului, caz în care se semnează de comisia de concurs cât şi de candidat. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor finale obţinute la proba scrisă şi 

interviu. 

Este declarat „Admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre 

candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim 

necesar. 
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La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba 

scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou 

interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 

 

PREZENTAREA LA POST 

 

Candidatul declarat „Admis” la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei 

funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de 

la data afişării. În cazul formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „Admis” 

la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un 

termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării 

rezultatului concursului.  

În cazul neprezentării la post la termenul stabilit şi în lipsa unei înştiinţări, postul este declarat 

vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea 

de a ocupa postul respectiv.  

 

 

REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 

 

 Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile 

şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului, respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal în condiţiile Regulamentului 679/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu 

privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet și corect 

întocmit, susţinerea probelor de concurs. 

 

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a unității, 

https://dm.mai.gov.ro/ploiesti, Secţiunea carieră - Anunţuri (la Anunţul de concurs postat iniţial), 

precum şi avizierul de la sediul unității, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la 

concurs se va realiza prin aceste modalităţi.  

În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe 

concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să 

se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs. 

În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate 

şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, 

însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care 

permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin 

eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză. 

  

Informaţii/relaţii suplimentare se obţin în zilele lucrătoare între orele 09.00 - 15.00, la telefon 

0244.575.680, interior 28.506. 
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TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

 

TEMATICA   

 

1. URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE   (A) 
 

- Insuficiența respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduita de urgență; 

- Criza de astm bronșic: factori determinați și predispozanți, simptomatologie, conduita de urgență 

- B.P.O.C.  acutizată: simptomatologie, conduita de urgență; 

- Edemul pulmonar acut: factori etiologici, simptomatologie, conduita de urgență; 

- Infarctul miocardic acut: simptomatologie, conduita de urgență; 

- Encefalopatia hipertensivă: tablou clinic, conduita de urgență; 

- Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduita de urgență; 

- Hemoragiile digestive superioare: cauze, simptomatologie, conduita de urgență; 

- Colica renală nefretică: cauze, simptomatologie, conduita de urgență; 

- Stările comatoase: etiologia comelor, clasificare, diagnostic diferențial, măsuri de urgență; 

- Accidente vasculare cerebrale: cauze, simptomatologie, conduita de urgență ; 

- Hemoragia nazală: cauze, atitudinea de urgență ; 

- Șocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgență. 

 

2. BOLI INFECȚIOASE ȘI EPIDEMIOLOGICE   (B) 
 

- Profilaxia bolilor infecțioase: măsuri antiepidemice în focar și măsuri îndreptate împotriva izvorului 

de infecție; 

- Scarlatina. Rujeola. Rubeola. Varicela. Parotidita epidemică. Gripa, viroze respiratorii. Pneumoniile. 

Meningitele. Tuberculoza. Toxiinfecțiile alimentare. 

 

3. TRAUMATISMELE PĂRȚILOR MOI ȘI ALE OASELOR  (C) 
 

- Contuzia. Entorse. Luxații. Fracturi. 

 

4. MEDICINĂ INTERNA  (D) 
 

- H.T.A; 

- Bolile venelor; 

- Diskinezia biliară; 

- Hepatita virală acută și Hepatita cronică; 

- Ulcerul gastro-duodenal; 

- Pielonefrita acută și cronică.  

 

5. Norme tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare  publice și private  

(E) 
 

- Curățarea. Dezinfecția. Sterilizarea.  

 

6. Drepturile pacientului  (F) 
 

- Dispoziții generale; 

- Dreptul pacientului la informația medicală; 

- Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului; 

- Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale. 

7. Activitățile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist. (G) 

 

8. Răspunderea disciplinară a asistentului medical generalist. (G) 

 

9. Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist. (H) 

 

10. Obligații etice și deontologice. (H) 
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ALL, 2009 (pag. 404-412; 431-434; 455-468; 556-558; 514-527; 599-602) 
 

(E) Ordinul M.S. nr. 1.761/3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
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mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de 

sterilizare şi controlul eficienţei acestuia (Capitolul II, Capitolul III și Capitolul IV), publicat în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14.09.2021;  
 

(F) Legea nr. 46/2003, drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare - (Capitolul I, 

Capitolul II, Capitolul IV și Capitolul VI), publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 

din 29.01.2003;  

(G) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și 

funcționarea Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România 

(Capitolul I -Secțiuna 1 - Dispoziții Generale; Capitolul III - Secţiunea a 6-a - Răspunderea 

disciplinară), publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 785 din 24.11.2008;  

(H) Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului 

medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării Generale Naționale a Ordinului Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 2/09 iulie 2009, publicat în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009. 

 

NOTĂ: Actele normative menționate în bibliografie, se vor studia având în vedere toate 

modificările și completările ulterioare până la data înregistrării anunțului de concurs. 

 

 

 

 

(î) DIRECTOR, 


