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ANUNŢ

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 - 5 ,  

organizează concurs în în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă 

nedeterminată de asistent medical, specialitatea radiologie şi imagistică medicală, din cadrul 

Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală.

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 

prevăzute de art. 3 din anexa la Hotărârea 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, cu 

modificările şi completările ulterioare;

b) Condiţii specifice:

• diplomă bacalaureat;

• specialitatea radiologie şi imagistică medicală;

• curs de radioprotecţie în conformitate cu cerinţele CNCAN;

• permis de exercitare activităţi nucleare -  nivel 1 ;

• certificat O.A.M.G.M.A.M.R. în termen de valabilitate;

• minim trei ani vechime în specialitatea radiologie.

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

• selecţia dosarelor în data de 20.04.2022;

• proba scrisă se va susţine în data 02.05.2022 ora 9,00 la sediul Spitalului de

Pneumoftiziologie Sibiu;

• interviul se va susţine în data de 04.05.2022 ora 9,00 la sediul Spitalului de

Pneumoftiziologie Sibiu;



Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea nr. 286/2011, pentru înscrierea 

la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

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

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

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice;
d) copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în 

mesere 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;

0 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;

g) curriculum vitae;

h) adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;

i) caracterizare de la ultimul loc de muncă;

j) certificat de integritate comportamentală în termen de valabilitate.

k) dovada îndeplinirii condiţiilor specifice.

Notă: Activitatea desfăşurată într-un Laborator de tomografie computerizată reprezintă un avantaj şi se 
punctează la interviu, dacă se depune dovada odată cu depunerea dosarului de înscriere.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

în cazul documentului prevăzut la punctul e), 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.

Actele prevăzute la punctele b), c), d), vor fi prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea.

2



Dosarele de înscriere se pot depune până în data de 19.04.2022 ora 14, la Biroul 

R.U.N.O.S., Contencios, Administrativ, Informatică din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie 

Sibiu.

Calendarul Concursului:

20.04.2022 ora 15,00 - afişarea rezultatului selecţiei dosarelor

21.04.2022 ora 15,00 - depunerea eventualelor contestaţii la selecţia dosarelor

26.04.2022 ora 15,00 - soluţionarea eventualelor contestaţii

02.05.2022 ora 09,00 - proba scrisă

02.05.2022 ora 14,00 -  afişarea rezultatelor la proba scrisă

03.05.2022 ora 14,00 - depunerea contestaţiilor la proba scrisă

03.05.2022 ora 15,00 -  soluţionarea eventualelor contestaţii la proba scrisă

04.05.2022 ora 09,00 -  interviul

04.05.2022 ora 14,00 -  afişarea rezultatelor la interviu

05.05.2022 ora 14,00 -  depunerea contestaţiilor la interviu

06.05.2022 ora 14,00 -  soluţionarea eventualelor contestaţii

06.05.2022 -  afişarea rezultatelor finale 

Tematica:

1. Radiografia: formarea imaginii radiografice, instalaţia de radiografie, casete si ecrane 

întăritoare. Filmul radiografie, radiografia digitala, modul de utilizare al imagii medicale.

2. Noţiuni generale si masuri de radioprotectie (norme specifice CNCAN)

3. Pregătirea pacientului in vedera examinării radiologice (radiografie/CT)

4. Explorarea radioimagistica a craniului

5. Explorarea radioimagistica a toracelui

6. Explorarea radioimagistica a coloanei vertebrale
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7. Explorarea radioimagistica a membrului superior

8. Explorarea radioimagistica a membrului inferior

9. Explorarea radioimagistica a centurii scapulare

10. Explorarea radioimagistica a centurii pelviene

11. Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale

12. Substanţele de contrast utilizate in tomografia computerizata

13. Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică

14. Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare

15. Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic

16. Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 

medical din România

17. drepturile pacientului

18. exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 

asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

19. Protocoale de lucru pentru explorarea CT

Bibliografia:

1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 

controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordinul MS/MEN/CNCAN nr.752/3978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind 

cerinţele de bază de securitate radiologică;

3. Ordinul CNCAN nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor 

de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor în protecţie radiologică, cu 

modificările şi completările ulterioare;

4. Ordinul CNCAN nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în 

practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională;

5. Manual de tehnică radiologică - Mihai Lungeanu, Editura Medicală, Bucureşti, 1988;

6. Bazele radiologiei şi imagisticii medicale, Cap. I- Bazele fizice şi tehnice ale rontgen- 

diagnosticului, V. Grancea, Editura Medicală AMALTEA, 1996;

7. S.A. Georgescu, C. Zaharia, Radiologie si Imagistică Medicală, Ed. Universitară „Carol 

Davila”, 2003;
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8. Hotărârea OAMGMAMR nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al 

asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România modificată 

prin Hotărârea OAMGMAMR nr. 28/2020

9. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 

pacientului nr. 46/2003;

11. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei 

de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu 

modificările şi comletările ulterioare;

12. Ordin M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

13. Radioimagistica medicală- Radiofizica şi tehnica, Editura Universitară ’’Carol Davila” 

2016, A.M. Bratu, C. Zaharia;

14. Ghidul practic al operatorului RMN/CT -C.D.I. ’’Euromedic” Arad.

MANAGER

DIRECTOR MEDICAL, 

Dr. Danciu Lavinia

ŞEF BIROU RUNOSCAI, 

Jr.^ţulavu Anca^-


