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Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 18.11.2019, ora 09:00, 
examen de promovare in urmatoarele functii si locuri de munca: 

Asistent medical de farmacie PL — Farmacie 
Asistent medical PL — Sterilizare 
Asistent medical PLSectia Obstetrica- Ginecologie 

Examenul de promovare constă în proba scrisa 

Proba scrisa se va susţine in data de 18.11.2019 ora 09.00 
Pentru proba de concurs punctajul este de maxim 100 de puncte 

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţină cel puţin 50 de puncte. 

Examenul de promovare se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Turda 

Condiţii de promovare 

- 6 luni vechime in specialitate 

Termenul de afişare a rezultatelor examenului de promovare şi a punctajului se va face prin afişarea la sediul 

Spitalului Municipal Turda şi pe pagina de internet https:/www.sites.google.com/site/spitalulmunicipalturda 

in data de 19.11.2019, ora 12.00 
Termenul în care se pot depune contestaţii pentru proba scrisa este data de 20.11.2019, ora 12 
Comunicarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor depuse se face prin afişarea la sediul Spitalului 

Municipal Turda şi pe pagina de internet până in data de 21.11.2019, ora 12.00 

Rezultatele finale se afişează la sediul Spitalului Municipal Turda şi pe pagina de internet , în data de 
22.11.2019, ora 12.00 
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Tematica / Bibliografie 
Pentru postul de Asistent medical PL 

1. Urgente medico-chirurgicale — Lucretia Titirca 
2. Tehnici de ingrijire a pacientilor - Lucretia Titirca 

3. Fisa postului — atributiile asistentei medicale 

4. ROF si RI 

Tematica / Bibliografie 
Pentru postul de Asistent medical de farmacie PL 

SPITALUL IAUN IPAL 

1. Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare 

2. Ordinul MS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare si private, tehnici de lucrusi interpretare pentrutestele de evaluare a eficientei 
procedurii de curatenie si dezinfectie . 

3. Legea nr.278/2015 pentru modificarea si completarea OUG 144/2008 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 a Moaselor si Asistentilor Medicali din 
Romania. 

4. Hotararea OAMMR nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al asistentului 
medical generalist, al moaselor si al asistentului medical din Romania. 

5. Legislatie si modele de proceduri pentru aplicarea in farmacia de spital a Regulilor de buna practica 
farmaceutica (RBPF) 

6 . Ghid de Farmacologie pentru Asistenti medicali si Asistenti de Farmacie. 
7. Fisa postului — atributiile asistentei de farmacie. 
8. ROF si RI 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Turda-Serviciul R.U.N.O.S. 
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