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Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare în conformitate cu HG nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea princiipilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si
criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul MS nr.l470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din
unitatiile sanitare, organizeaza examen de promovare din functia de asistent
medical debutant(PL) in functia de asistent medical (PL).
CONDITllDEPARTIC~ARE:

- diploma de scoala sanitarapostliceala
- 6 luni vechime în specialitate
Examenul de promovare va avea loc in data de 28.06.2018, ora 10 in cladirea
compartimentului de medicina interna, sala de sedinte, din cadrul Spitalului Orasenesc
Sannicolau Mare, str.Timisoarii, nr.14.
- Acte necesare :
- cerere participare la examen in vederea promovarii
- adeverinta din care sa rezultevechimia in specialitate de 6 luni
- copia actuluide identitate
La examen pot participa angajatii Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare care indeplinesc
condiţiile de participare.
Examenul de promovare va consta in sustinereaunei probe scrise.
Dosarele de inscriere la examen se depun la Biroul RUNOS al instituţiei pana la data de
25.06.2018, ora 15,00.
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Viaţa Medicală Românească, Bucureşti 2000
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Dicţionar

Ed.Medicală,

de termeni medicali -

2008

Ed .Viaţa Medicală Românească,

2006
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17. Ordinul M .S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
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Nr. 144 din 28.1 0.2008 privind exercitarea profesiei de

asistent medical generalist, a profesiei de

moaşă şi

a profesiei de asistent medical,

precum

ŞI

organizarea

şi funcţionarea

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

Ordinului
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din România.

Tematica
l.Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos
2. Urgente medico-chirurgicale
3. Boli

infecţioase şi

4. Traumatismele

epdemiologice

părţilor moi şi

ale oaselor

5. Anemiile
6. Nursing psihiatrie

7. Ghid nursing
8. Ghid de manevre medicale şi colaborare rnedic-asistentă
9. Proceduri de practică pentru asistenţi medicali
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