
 

Baremul de corectare pentru proba scrisă desfășurată în data de 20.03.2023 la 

concursul de ocupare a patru posturi de execuție contractual vacante cu 

normă întreagă de asistenți medicali pe perioadă nedeterminată, normă 

orară 6 ore pe zi; 30 de ore pe săptămână în cadrul Laboratorului de 

Radiologie și imagistică medicală 

 

Subiectul 1: Primul ajutor și reanimarea respiratorie; eliberarea căilor 

aeriene superioare – fără pozițiile de așezare ale bolnavului 

 gură, nas, orofaringe – 1p 

 căi aeriene subglotice: laringe, trahee, bronhii / personal specializat cu instrumentar și 

truse speciale – 1p 

 este eficientă uneori – victima își reia respirația – 2p 

 Manevrele:-    Pozițiile diferite ale victimei – 2p 

- Hiperextensia capului și luxația anterioară a mandibulei – 2p 

- Curățirea orofaringelui, aspirația, introducerea pipei Guedel – 2p 

- La orice bolnav se vor controla și dezobtura căile aeriene – 2p 

 Semnele obturării căilor aeriene: 

- Absența mișcărilor respiratorii – 1p 

- Dispnee zgomotoasă – 1p 

- Balans între torace și abdomen – 1p 

- Lipsa curentului de aer nas-gură; - cianoză – 2p 

- Oprirea respirației – 1p 

- La accidentați fără cunoștință: căderea limbii sau prezența corpilor străini 

(sânge, secreție, norso, proteze dentare) – 2p 

 

Subiectul 2: Complicațiile și accidentele cardiorespiratorii 

 Poziția capului nu este corectă – aerul ia calea digestivă – 5p 

 Căderea limbii și ineficiența insuflațiilor – 5p 

 Masaj cardiac extern: 

- Compresie pe xioid – 5p 

- Compresie pe coaste – 5p 



Subiectul 3: Puncția venoasă – execuția puncției venoase 

 Execuția puncției venoase: 

- Se fixează vena – 2p 

- Se fixează seringa – 2p 

- Se pătrunde cu acul – 2p 

- Se schimbă direcția acului – 2p 

- Se controlează pătrunderea acului – 2p 

- Se continuă tehnica în funcție de scop – 2p 

- În caz de sângerare se prelungește acul – 2p 

- Se îndepărtează staza venoasă – 2p 

- Se aplică tamponul – 2p 

- Se comprimă locul puncției – 2p 

Subiectul 4: Administrarea medicamentelor pe cale parenterală 

 Definiție:  

- Calea parenterală este calea care ocolește tubul digestiv – 2p 

- Cale injectabilă de administrare a medicamentelor – 2p 

- Introducerea substanței medicamentoase lichide în organism prin intermediul 

unor ace care traversează țesuturile, acul fiind adaptat la o seringă – 2p 

 Scopul 

- Explorator – constă în testarea sensibilității organismului față de diferite 

substanțe – 2p 

- Terapeutic – administrarea medicamentelor – 2p  

 

 Locul injecțiilor îl constituie țesuturile în care se introduc medicamentele: 

- Injecția intradermică – 1p 

- Injecția subcutanată – 1p 

- Injecția intramusculară – 1p 

- Injecția intravenoasp și intraarterială – 1p 

- Injecția intracardiacă – 1p 

- Injecția în măduva roșie a oaselor – 1p 

- Injecția în spațiul subarahnoidian – 1p 

 

 Avantajele  

- Dozarea precisă a medicamentelor – 1p  

- Obținerea unui efect rapid – 1p 

- Posibilitatea administrării medicamentelor la pacientul inconșient, cu 

hemoragie digestivă, vărsături – 1p 

 

 



Subiectul 5: Codul de conduită etică și profesională a Spitalului Municipal 

Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara – principii generale art. 5 

 

 Art 5. Principiile care guvernează conduita proesională a personalului contractual sunt 

următoarele: 

 

- Prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul 

contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât 

interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției – 2.5p 

- Asigurarea egalității de tratament al cetățenilor în fața autorităților și 

instituțiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are 

îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare – 

2.5p 

- Profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are 

obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, 

eficiență, corectitudine și conștiinciozitate – 2.5p 

- Imparțialitatea și nedisriminarea - principiu conform căruia angajații 

contractuali sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice 

interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor 

funcției – 2.5p 

- Integritate morală - principiu conform căruia personalul contractual îi este 

interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, 

vreun avantaj ori beneficiu moral sau material – 2.5p 

- Libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia personalul 

contractual poate să-și exprime și să-și fundamentee opiniile, cu respectarea 

ordinii de drept și a bunelor moravuri – 2.5p 

- Cinstea și corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcției și 

în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de 

bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de 

serviciu – 2.5p 

- Deschidere și transparență – principiu conform căruia activitățile desfășurate 

de personalul contractual în exercitarea atribuțiilor funcției lor sunt publice și 

pot fi supuse monitorizării cetățenilor – 2.5p 

 

 


