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ANUNT
Primaria orasului Bals, str. N. Balcescu, nr.14, jud. Olt, organizeaza examen pentru ocuparea posturilor

pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioadădeterminată, în perioada stării de alertă, in conformitate cu prevederile Legii 'nr.70/2022 privind
reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc
epidemiologie şi biologic, determinate de pandemia de COVID-l9, a fost încadrat pe perioadă
determinată, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative si prevederile Ordinului
nr.1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru
ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi deexecuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiolopic şi
biologic astfel:

Denumire post Nivel Structura
studii

1 post medic specialist Ss Cabinet medical scolar nr.1l post asistent medical generalist PL Cabinet medical scolar nr.]
2 posturi asistent medical generalist debutant
1 post asistent medical generalist debutant Pe Cabinet medical scolar nr.22 posturi asistent medical generalist debutant PL Cabinet medical scolar nr.3
1 post asistent medical generalist debutant PE Unitate de invatamant pentru educatie

timpurie nivel anteprescolar Ed T-APRE
"PETRE D.ROŞCA"' Bals2 posturiingrijitoare copii M Unitate de invatamantpentrueducatie
timpurie nivel anteprescolar Ed T-APRE
"PETRE D.ROŞCA”' Bals

Probele de examen se vor sustine la sediul Primariei orasului Bals din str. N.Balcescu, nr.14, jud. Olt si sevor desfasura astfel:
Probele stabilite pentru examen:

verificare cereri depuse: 12.05.2022 ora 10,00
- proba scrisa: 17.05.2022 ora 10,00
- proba practica: 19.05.2022 ora 10,00 (pentru postul de medic specialist)- proba interviu: 19.05.2022 ora 10,00

Cererile de inscriere la examen se vor depune la sediul Primariei orasului Bals, Comp. ResurseUmane in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv 10.05.2022 — 11.05.2022(inclusiv), ora 16,00
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, la telefon 0249450145 si e-mail: resurse.umane(Qprimariabals.eu.
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Anexa la anuntul nrA2S3X.40.95.:2022.

BIBLIOGRAFIA = TEMATICA INTEGRAL

Pentru examenul de ocupare a posturilor de asistenti medicali generalisti

1. Titircă L. — Urgenţele Medico — Chirurgicale — Sinteze Editura Medicală, Bucureşti 2016;2. MarceanC, Mihăilescu V —Puericultura si pediatrie, RCR Print, Bucureşti 2004
3. BocârneaC. — Boli infecțioase și epidemiologie— Manual pentru şcolile postliceale sanitare,Editura Infoteam, 1999;
4. Mănescu S. -Ilgiena , Editura Universul:
5. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şiasistent medical precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completărileulterioare;
6.Ordinul M.S.P. nr.1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelornerecomandate preșcolarilor și şcolarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentațiisănătoase pentru copii și adoleșcenți cu modificările şi completările ulterioare;7. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea,educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor şi tinerilor;
8. Ordinul comun al MS şi ME Nr. 438/4629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale apreşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile deînvăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovareaunui stil de viaţă sănătos;
9. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilorrezultate din activități medicale sia Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naționalăde date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
10. Ordinul nr. 1761 din 03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţenia,dezinsecția și sterilizarea in unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacitățiiprocedurilor de curățenie și dezinsecție efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandatepentru dezinsecția mâinilor in funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare aderulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;11. Ordinul nr. 1411/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătățiipublice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titluluiXV”Răspunderacivilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale.sanitare și farmaceutice”din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății , cumodificările ulterioare;
12. Hotărârea nr. 2 din 09.07.2009 a O.A.M.G.M.A.M.R. privind adoptarea Condului de etică șideontologie al asistentului medical generalist, al moașeiși al asistentului medical din România;13. Fișa postului.

PRIMAR,d M A ) e
ROTĂ taieO PRAID ]

RI



BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

INGRIJITOARE COPII

1. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcţionarea creșelor, cu modificările și
completările ulterioare;

2. HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizareși funcționare a creșelorși
a altor unități de educație timpurie antepreşcolară, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
4. Ordinul 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţenia, dezinfecţia și
sterilizarea în unitățile sanitare publice şi private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele
de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție.

5. Legea nr.53/2003 — Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

TEMATICA

1. Capitolele: 1, Ill, IV, V

2. Capitolele: I, II (Sectiunea 1, Sectiunea 2, Sectiunea 4),V,VI
3. Normele de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreereacopiilor şi tinerilor:

- Capitolul I- Dispozitii generale;

- Capitolul Il — Norme specifice in crese;
- Capitolul III — Norme de igiena (anexa 1 si anexa 2)

4. Anexa nr.1 — Norme tehnice privind curatarea dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitarepublice si private;

Anexa nr.2 — Evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie;
Anexa nr.3 — Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc

5. Legea nr.53/2003 — Codul Muncii: art. 39 si art40
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TEMATICA
pentru examenul de medic specialist

specialitatea MEDICINA DE FAMILIE

I. PROBA SCRISA
II. PROBA PRACTICA

PROBA SCRISA

Definitia si functiile M.F - 1

Cabinetul si echipa de lucru a M.F - 2

Activitatea preventiva in M.F - 1

Probleme medicale ale omului sanatos-1
Etapele de dezvoltare ale fiintei umane-1
Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare-1
Promovarea sanatatii in M.F-1

Diagnosticul starii de sanatate-1
Trecerea de la starea de sanatate la starea de boala -1

Particularitatile consultatiei in M.F -1

Particularitatile diagnosticului in M.F -1

Particularitatile tratamentului Tn M.F -1

Supravegherea tratamentului in M.F-1

Dificultatile de diagnostic in M.F -1

Sinteza diagnostica si terapeutica Tn M.F -1

Asistenta medicala la domiciliu -1

Sanatatea si patologia familiei -3

Ciclurile vietii de familie -3

Relatiile medicului de familie cu asigurarile medicale -2
Relatiile M.F cu pacientii sai-1

Drepturile pacientilorsi obligatiile M.F -1

Posibilitatile si limitele M.F -1



Managementul cabinetului de M.F -1

Planificarea familiala si metode contraceptive -4

Evaluarea starii de sanatate a uneicolectivitati -1

Atitudinea M.F in fata unor simptome comune ( astenia, ameteala, adenopatia, dispneea,durerea toracica, palpitatiile, durerile abdominale, tremuraturile, hemoragiile genitale). -5
Afectiunile respiratorii la adult si copil ( infectiile acute ale cailor aeriene superioarela copil,traheobronsita, bronhopatia cronica obstructiva, pneumoniile, astmul bronsic, cancerulbronhopulmonar, tuberculoza pulmonara) -4,6,7,8
Afectiunile cardiovasculare la adult si copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile,hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica, tulburarile de ritm cardiac, endocarditele,insuficienta cardiaca, tromboflebitele). - 4,6,7,8,
Afectiunile digestive la adult si copil ( gastritele acute si cronice, ulcerul gastro - duodenal,esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute si cronice, cirozele, colecistitele acutesi cronice, litiaza biliara)-4,6,7,8,9

Afectiunile renale la adult si copil ( infectiile cailor urinare, glomerulonefritele acute sicronice,sindromul nefrotic, litiaza renala, insuficienta renala acuta si cronica). - 4,6,8,9
Afectiunile reumatice la adult si copil (artrozele, lumbago, lombosciatica,
reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida, spondilitele, lupusul eritematossistemic) -4,6,8,9

Afectiunile metabolice la adult si copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile,hiperuricemiile si guta) -4,6,8

Afectiunile hematologice la adult si copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemiaferipriva, leucemia limfoblastica, leucemia mieloida, coagulopatiile) -4,6
Afectiunile endocrine la adult si copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing,spasmofilia sitetania) -4

Afectiunile neurologice la adult si copil ( cefaleea,nevralgia de trigemen, aterosclerozacerebrala, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia,polinevritele, boala Parkinson) -4,6
Afectiunile psihice la adult si copil ( deficienta mintala, tulburarile de personalitate sipsihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involutie). -4,6
Afectiuni dermatologice la adult si copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba,micozele, parazitozele cutanate si dermatitele infectioase). - 4
Afectiuni ORL la adult si copil ( anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele) -4,5
Afectiuni oftalmologice( ochiul rosu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). -4,5
Afectiuni ginecologice si obstetricale ( tulburarile menstruale, menopauza, infertilitatea,cancerul de san, cancerul uterin, sarcina normala, sarcina cu rise,complicatiile sarcinii si alenasterii, sarcina extrauterina) -4,6



Puericultura (Tngrijirea noului nascut,prematuritatea, alimentatia naturala si artificiala,dezvoltarea psihica si somatica a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinarilela copil). -8
Boli infectioase la adultsi copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemica, scarlatina,mononucleoza, tusea convulsiva, hepatitele virale, toxiinfectiile alimentare, boala diareicaacuta, bolile infectioase cu transmitere sexuala). -4

PROBA PRACTICA

- Acordarea primului ajutor prespitalicesc in principalele urgente medico-chirurgicale -5
- Tehnica screening - ului in M.F -1

Strategia investigatiilor paraclinice Tn M.F -1

Interpretarea principalelor investigatii de laborator -4

Interpretarea principalelor investigatii functionale -4

Alimentatia naturala siartificiala a sugarului -8

- Sfatul genetic -8

- Bilantul unui politraumatizat -5

- Efectuareasi interpretarea unui frotiu cervical -4
- Efectuarea si interpretarea unui examen de secretie vaginala -4

- Consilierea pregravidica -4

- Tehnicisi principii de psihoterapie -1

- Corelatia indicilor de greutatesi inaltime -8

- Efectuareasi interpretarea unui examen de fund de ochi -4
- Atitudinea terapeutica in fata unui traumatism ocular -4
- Efectuarea unui examen ORL -4

- Efectuareasi interpretarea unei EKG -4

- Efectuarea si interpretarea unui tuseu rectal -5

- Efectuarea si interpretarea unui tuseu vaginal -4

- Examenul clinic al unei gravide -4

- Diagnosticul prenatal -4

- Examenul clinic al unui sugar -8
- Interpretarea unui examen radiologic -4

- Alcatuirea unui regim alimentar pentru un om sanatos -4



- Alcatuirea unui regim alimentar pentru un bolnav -4

- Tehnici de Tngrijire a unui nou nascut -8

- Intocmirea unor acte medicale -2

- Interpretarea principalilor indicatori demografici si de morbiditate -1

- Elaborarea unui program de sanatate -1,2
- Metodologia efectuarii unei consultatii la domiciliu. 1,2

BIBLIOGRAFIE

Medicina de Familie

1. Bazele medicinei de familie, vol, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2001
2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitara C. DavilaBuc., 1998

3. Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timisoara, 1998
4. Diagnostic si tratament Tn practica medicala, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis,Ed. Stiintelor Medicale, Bue., 2001
5. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
6. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. RestianEd MedicalaBuc. 2002
7. Ghid de practica medicala, vol. |, Ed. Infomedica, Buc., 1999
8. Esentialul in pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000
9. Ghid de practica medicala, vol. 11, Ed. Infomedica, Buc., 2001
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