CONSILIUL LOCAL CORABIA

SPITALUL
ORASENESC
CORABIA
ANUNT
Spitalul Orasenesc Corabia
organizeaza în data de 15.12.2016 ora 10,00

CONCURS
pentru ocupare - 1 post de asistent medical principal, 2 posturi de asistent
medical, vacante - COMPARTIMENTUL CHIRURGIE, cu contract de munca pe
perioada nedeterminata.
CONCURSUL SE DESFASOARA IN DATA DE 15.12.2016 LA SEDIUL SPITALULUI
ORASENESC CORABIA DIN CORABIA, STR. CARPATI, NR.116, JUD. OLT
în conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 497/26.05.2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea
posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a
performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului
contractual din sistemul sanitar, coroborat cu OUG 144/2008 aprobata prin legea 53/2014.
I. Conditii generale de participare la concurs:
a) indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei de asistent
medical principal in Romania;
b) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata
de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei vacante pentru care
candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
II. Conditii specifice de participare la concurs:
a) Pentru asistent medical – cel putin 6 luni;
b) Pentru asistent medical grad principal - cel putin 5 ani.
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III. Dosarul de înscriere – trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere - se pune la dispozitia candidatilor;
b) copia actului de identitate,
c) curriculum vitae,
d) copia diplomelor de studii si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor
specializari;
e) copie a actelor (certificate de casatorie, etc) prin care si-a schimbat numele, dupa
caz;
f) copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in
specialitate;
g) cazier judiciar,
h) adeverinta medicala eliberata care sa ateste starea de sanatate;
i) dovada achitarii taxei de inscriere la concurs;
j) copia fisei de evaluare a performantelor individuale profesionale sau recomandare
de la ultimul loc de munca;
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale,
care se certifica pentru conformitate cu originalul sau in copii legalizate.
DOSARELE DE CONCURS SE DEPUN LA BIROUL RUNOS PANA LA DATA DE 09.12.2016;

IV. Desfasurarea concursului consta in urmatoarele etape:
a) Selectia dosarelor;
b) Proba scrisa;
c) Interviul.
Pentru a fi admisi candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba nota 7.
Notarea se face de la 1 la 10.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei orale.
Durata probei scrise, in functie de complexitatea subiectelor, este de maxim 3 ore.

Relatii suplimentare si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la
dispozitie la sediul unitătii sau la telefon nr.0249/560671, cât si pe site-ul www.spitalulcorabia.ro.
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
ÎN CADRUL SPITALULUI ORĂȘENESC CORABIA
1. Lucreția Titircă – GHID DE NURSING cu tehnici de evaluare și îngrijiri
corespunzătoare nevoilor fundamentale – Editura Viața Medicală Românească, vol.I, 2008;
2. Lucreția Titircă – Urgențele Medico – Chirurgicale – sinteze – ediția a III –a, Editura
Medicală Românească, 2006;
3. Lucreția Titircă – Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali,
Editura Viața Medicală Românească, București, 2008.
4. Bocârnea C. - Boli infecțioase și epidemiologie – Manual pentru școlile postliceale
sanitare, Editura Infoteam, 1995;
5. Borundel C. – Manual de Medicină internă pentru cadre medii, Editura All București,
1995;
6. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă
şi asistent medical precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea
nr.53/20014, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1101/2016 privind Normele de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
8. Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale.
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