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ANUNT  
 
 

Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" scoate la concurs in conformitate cu HGR nr. 286/2011 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului 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, aprobarea Ministerului Sanatatii nr. C.S.A./10306/29.09.2010 si aprobarea A.S.S.M.B. nr. 
1739/12.03.2012, se organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: 
 

- 3 posturi asistent medical medicina generala; 

 

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

- In vederea participarii la concurs, in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului 01.06.2012 – la sediul 
unitatii si pagina de internet a Spitalului clinic de copii “Dr. V. Gomoiu”, candidatii depun la Serviciul 
RUNOS al spitalului dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 22.06.2012 inclusiv, ora 
12.00. 
 

Dosarul pentru inscriere la concurs pentru asistent medical va cuprinde urmatoarele documente : 

a) cerere de inscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care candidatul doreste sa concureze; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari,  copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea 
in  munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 
     incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de 
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului 
i) chitanta de plata a taxei de concurs ( 50 lei); 
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Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale, care se certifica pentru 
conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
Formularul de înscriere se pune la dispozitia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs (biroul 
personal). 
Relatii suplimentare cu privire la bibliografie si continutul dosarului pentru concurs se obtin la serviciul 
R.U.N.O.S. al spitalului. 

 

- In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor (22.06.2012), comisia de concurs, studiaza dosarele 
depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii « Admis » sau « Respins » concurs, 
pâna la 25.06.2012, data la care se vor afisa rezultatele evaluarii dosarelor. 
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza, cu mentiunea „admis” sau „respins”, la sediul 
Spitalului clinic de copii “ Dr. V. Gomoiu”. 
- In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere candidatii respinsi au 
dreptul sa depuna contestatie. 
Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de 
depunere a contestatiilor. 
Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmarea a evaluarii dosarului si 
ca urmarea a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului. 
Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu. 
(2) Proba scrisa va avea loc in data 17.07.2012, ora 10,consta in rezolvarea unui test-grila, in prezenta 
comisiei de concurs. 
Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de 
concurs. 
- Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Promovarea 
probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei orale. 
Proba orala se va sustine in data 18.07. 2012 ora 10.00.  Probele se sustin in limba romana. 
- Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face in ordinea 
mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de catre candidati la fiecare 
proba. 
- Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la locul desfasurarii 
concursului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe cu mentiunea 
“admis” sau “respins” prin afisare la sediul Spitalului clinic de copii “ Dr. V. Gomoiu”. 
- La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca 
egalitatea se mentine, are prioritate cel care are specializari in domeniul postului pentru care a 
candidat.Daca si in acest caz se mentine egalitatea atunci departajarea se va face printr-o proba practica. 

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST/PEDIATRIE: 

1. BOCÂRNEA C., Boli infecţioase şi epidemiologie, Ed. Info-Team 1999; 
2. BORUNDEL C., Manual de Medicină Internă pentru cadre medii,Editura Bic All 2002; 
3. TITIRCA L., Urgenţele Medico-Chirurgicale - sinteze, Ed. Medicală2001; 
4. CONSTANTIN O., Manual de nursing psihiatric, Bucureşti, 2004; 
6. CHIŢIMIA E., Urgenţe în pediatrie Puericultura si Pediatrie 
7. MARCEAN C., TERENŢIU T.V., Urgenţe în pediatrie, 
8. CHIRU F., Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos, Ed. Cision,Bucureşti 2001; 
9. CONSTANTINESCU M., Chirurgie. Specialităţi înrudite. Nursing închirurgie, Ed. Universul, Bucureşti. 
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10. POPA F., S. OPRESCU, M. ,SIMION G., MINCU B., STĂNESCU V., BABICEANU,  
      PROINORE R., CONSTANTINESCU M., CHIRU F., Manual dechirurgie şi specialităţi înrudite,  
      Ed.Carol Davila, 2004. 
 
LEGISLAŢIE: 
1. O.U.G.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. 
2. Legea 46/21.01.2003- Legea drepturilor pacientului. 
3. Codul de etică şi deontologie profesională al asistenţilor medicali 
generalişti, moaşe şi asistenţi medicali din România. 
4. Ord. 916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor 
nosocomiale în unităţile sanitare. 
 
 
 
 
 

MANAGER 
 

Prof. Dr. Doina Anca Plesca 
 


