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A N U N Ț 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ONEŞTI 
organizează examen,  pentru personalul angajat fără concurs pe perioadă determinată, în condițiile Legii 

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
în ziua de 24 mai 2022, ora 10,00 la sediul instituţiei, pentru posturile: 

 
 
- asistent medical grad principal la Cabinete medicale școlare  

 
 
 În acest sens, examenul se va organiza conform calendarului următor: 
 17 mai – 23 mai  2022 – anunț 
 24 mai 2022 – examen 
 Comunicare rezultate în maximum 24 de ore de la data susţinerii fiecărei probe, prin afişare la 

sediul instituției 
 Contestațiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare.   
 Soluţionarea contestaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere 

a acestora. 
 Participă la interviu numai candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 la proba scrisă. 
 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă şi interviu, 
care trebuie să fie minim 5. 

 
  

 



 

 

 

B I  B L I O G R A F I E 

pentru ocuparea functiei publice de executie – Asistent medical principal,  la 
Cabinete Medicale Școlare  din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 

Onești 

 
1. Mercan C. Mihăilescu V. “ Puiericultură şi pediatrie ,, Editura Medicală, Bucureşti 

2019. 
 

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 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 Romania cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al 

asistentului medical din România, Hotărârea nr. 2/2009 a OAMGMAMR. 
 

4. Ordinul MSP nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate 
preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase 
pentru copii şi adolescenţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*) Candidatii vor avea in vedere modificarile si completarile la zi ale actelor normative indicate in bibliografie. 

    
 

 

TEMATICA 

pentru ocuparea functiei publice de executie – Asistent medical principal, la 
Cabinete Medicale Școlare  din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 

Onești 

 

 

1. Mercan C. Mihăilescu V. “ Puiericultură şi pediatrie ,, Editura Medicală, Bucureşti 
2019. 

- Rolul asistenţei medicale şcolare , pag. 81-82 ; 
     - Educaţia şi promovarea sănătăţii în şcoală, Măsuri de siguranţă împotriva 
accidentelor pag. 80-81; 

- Clasificarea sindromului dureros bdominal recurent ; 
- Rolul asistentei medicale în îngrijirea copiilor cu afecţiuni respiratorii, pag. 283-285; 
- Caracterele şi manifestarea durerii la diferite vârste, pag. 211-214; 
- Dermatoze alergice , pag. 511-514; 
 
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 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 Romania cu modificările şi 
completările ulterioare. 

       
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al 

asistentului medical din România, Hotărârea nr. 2/2009 a OAMGMAMR. 
 
4. Ordinul MSP nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate 

preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii 
sănătoase pentru copii şi adolescenţi, cu modificările şi completările ulterioare. 
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