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A N U N Ţ

Vă informăm că unitatea noastră organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi de execuție vacante și temporar vacante:

I.Pe perioadă nedeterminată:

- 1 post de asistent debutant farmacie (PL) - Farmacie

II. Pe perioadă determinată:

- 1 post  asistent medical (PL) – Camera de gardă
- 1 post  asistent medical (PL) – Comp. Psihiatrie
- 1 post asistent medical debutant(PL) – Secția Chirurgie generală
- 1 post asistent medical (PL)– Secția A.T.I.
- 1 post infirmieră debutantă – Secția A.T.I.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie; adeverinţă cu perioada lucrată după data de 01.11.2011 (dacă este
cazul)
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
pe candidat incompatibil cu funcţia pentru care candidează
f) 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) certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali, vizat pe anul în curs
i) dovada plăţii taxei de concurs (50 lei)

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la  lit. 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  lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor
cu acestea.

Taxa de participare la concurs este de 50 lei



Dosarele de concurs se pot depune la Biroul RUNOS din unitate, cu sediul în Marghita, str.
Eroilor, nr. 12-14, la secretariatul comisiei de concurs; datele de contact ale persoanelor care asigură
secretariatul comisiilor de concurs: telefon: 0259362309/122

Condiţiile necesare pentru ocuparea postului sunt următoarele:

Pentru asistent medical (PL):
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea

studiilor absolvenţilor liceelor sanitare
- minim 6 luni vechime în specialitate
- examenul de debutant promovat
- cunoştinţe operare calculator

Pentru asistent medical, asistent farmacie; debutant (PL):
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea

studiilor absolvenţilor liceelor sanitare
- cunoştinţe operare calculator

Pentru infirmieră debutantă:
- școala generală

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant sau temporar vacant  sunt
următoarele:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.

Concursul va consta dintr-o probă scrisă şi interviu, respectiv dintr-o probă de cunoştinţe
operare pe calculator pentru posturile de asistenți medicali.

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii din strada Eroilor, nr. 12-14 (locul de desfăşurare
a şedinţei raportului de gardă) în perioada: 24.04.2018-30.04.2018, începând cu ora 10 (zece).

Bibliografia şi după caz tematica propusă de conducătorul structurii de specialitate în cadrul
căruia se află postul vacant şi temporar vacant este următoarea:

Pentru asistent medical debutant (PL), respectiv asistent medical:
1.  Tehnica îngrijirii bolnavului – dr. Mozes Carol, ed. Medicală, Bucureşti, 1997
2. Urgenţe medico-chirurgicale – sinteze pentru asistenţii medicali, Lucreţia Titircă-ed. A II-a,
edit. Medicală Bucureşti 2001
3. Ordinul M.S. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare
4. Ordinul M.S. 1101/30.09.2016- privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și
limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare



5. Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale.

Pentru asistent farmacie debutant (PL):
1. Farmacodinamie și tehnica farmaceutică-Ed. Didactică și pedagocică București, 1981, Maria
Ciorapciu, Zenaida Bezdadea, Sanda Voiculescu
2. Farmacologie –Valentin Stroescu, Ediția a V-a revizuită și adăugită, ed. All București, 2002
3. Tehnologie farmaceutică, Ed. Carol Davila, București 2005, Dumitru Lupuleasa, Cornelia Fica,
Sipos Emese
4. Ordinul M.S. 1101/30.09.2016- privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare
a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
5. Ordinul M.S. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare
6. Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale (Cap. II, III, IV, V, VI și VII)
7. Ordonanţa de urgenţă 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

Pentru infirmieră debutantă:
1. Tehnica îngrijirii bolnavului – dr. Mozes Carol, ed. Medicală, Bucureşti, 1997

Cap.1.4. Dezinfecţia, deratizarea
Cap.1.6.Asigurarea secţiei cu lenjerie curată. Circulaţia lenjeriei. Asigurarea alimentelor.

Curăţirea veselei şi îndepărtarea reziduurilor alimentare. Întreţinerea saloanelor şi curăţirea spaţiilor
destinate pentru diagnostic şi tratament

Cap.2.1.Patul bolnavului. Pregătirea şi schimbarea patului.Dezbrăcarea şi îmbrăcarea
bolnavilor. Asigurarea igienei corporale a bolnavului.

2. Ordinul M.S. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare
3. Ordinul M.S. 1101/30.09.2016- privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și
limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
4. Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale.

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 16.04.2018 ora 16

Datele de desfăşurare a probelor de concurs sunt următoarele:
- proba scrisă: în data de 24.04.2018, ora 10 (zece)
- proba de cunoştinţe operare calculator: în data de 24.04.2018, ora 13
- proba de interviu: în data de 27.04.2018, ora 9

Rezultatul pentru proba scrisă şi proba de cunoştinţe operare calculator se afişează la sediul
unităţii la data de 25.04.2018, ora 16.

Rezultatul pentru proba de interviu se afişează la sediul unităţii la data de 27.04.2018 ora 15.
Contestaţiile se pot depune la sediul unităţii în termen de o zi lucrătoare de la data afişării

rezultatelor la fiecare probă (respectiv 26.04.2018 ora 10 pentru proba scrisă şi 30.04.2018 ora 9
pentru proba de interviu), fiind soluţionate în ziua depunerii contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul unităţii în data de 30.04.2018, ora 12.

C O N D U C E R E A


