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ANUNT CONCURS  

PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTACTUAL VACANT DE  

ASISTENT MEDICAL 

 

      Școala Gimnazială Specială Nr. 10 organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual 

vacant de medic, in baza HG 286/2011 și a HG 1027/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

pe perioadă nedeterminată, în data de 23.01.2019, ora 10.00- proba scrisă/practică și în data de 

23.01.2019, ora 13.00 proba interviu. 

      Locul de desfășurare al concursului este la sediul unității noastre. 

      Dosarele de concurs se vor depune până la data de 18 ianuarie 2019, ora 15.00 la Secretariatul 

unității școlare, tel: 021-3141030. 

 

          Conținutul dosarului de concurs 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. adeverință 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 unitățile 

sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae 

8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 

 

      Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

      În cazul documentului prevăzut la pct. 5 candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a 

depus o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei 

probe a concursului. 
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     Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea. 

     Condiții generale pentru ocuparea postui de medic: 

a) să fie cetățean roman sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) să cunoașcă limba română, scris și vorbit; 

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea. 

 

      Condiții specifice pentru ocuparea postui de medic: 

a) nivelul studiilor : medii /SSD 

b) vechime în specialitatea postului, minim 2 ani sau în specialități înrudite cu atribuțiile postului 

c) aviz de liberă practică, certificat OAMNR 

d) cunostințe de utilizare și operare PC  

 

     Probe de concurs:  

a) Proba scrisă: data probei scrise/practice: 23 ianuarie 2019 – ora 10.00 

b) Proba interviu : data interviului : 23 octombrie 2019 - ora 13.00 

    

     Locul desfășurării probelor de concurs: Scoala Gimnazială Specială Nr. 10, Bdul Bucureștii Noi, 

nr. 122,sector 1, București 
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     Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 

Desfășurare actvități Data Intervalul orar 

Depunerea dosarelor 3-18 ianuarie 10.00 – 16.00 

Seclecția dosarelor 21 ianuarie ora 10.00 

Afișarea dosarelor admise 21 ianuarie ora 13.00 

Contestații dosare  22 ianuarie 9.00 -14.00 

Soluționarea contestațiilor 22 ianuarie 14.00-16.00 

Proba scrisă/practică 23 ianuarie 10.00 

Interviul  23 ianuarie 13.00 

Afisarea rezultatelor finale 23 ianuarie 16.00 

Depunerea contestațiilor 25 ianuarie 10,00-13,00 

Afișarea rezultatelor finale după contestații 25 ianuarie 15.30 

 

     Atribuții principale ale postului: conform FIȘEI POSTULUI PENTRU ASISTENTUL MEDIC 

care se poate consulta la Secretariatul Școlii Gimnaziale Speciale Nr 10. 

 

     BIBLIOGRAFIE 

 

1. Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel 

     2. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Ed.Viaţa Medicală Românească, 

Bucureşti, 1995 

     3. Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali, Ed. Viaţa Medicală 

Românească, Bucuresti, 2003 

     4. OUG 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 modificată și completată cu 

Legea nr. 278/2015 

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

medical din România 

6.Ordinul nr. 1101/2016- privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenței medicale în unităţi sanITARE 

 

       Detalii suplimentare puteți obține la Secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr. 10 din București, 

Bdul Bucurestii Noi, nr 122, tel. 021-3141030 


