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Nr.ĂM/ 20/9 

ANUNT 

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 21.01.2020, ora 9:00, 
concurs pentru ocuparea următorului post : 

- ASISTENT MEDICAL PL LA SECTIA OBSTETRICA - GINECOLOGIE 
PERIOADA NEDETERMINATA 

-Concursul constă în proba scrisa, proba practica şi interviu. 

Proba scrisa se va susţine in data de 21.01.2020 ora 9.00, proba practica se va sustine la aceeasi data ora 
10:30, iar interviul la aceeaşi dată ora 11.00 

-Pentru probele de concurs punctajele se stabilesc după cum urmează: 

a) pentru proba scrisa punctajul este de maxim 100 de puncte; 
b) pentru proba practica punctajul este de maxim 100 de puncte; 
c) pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. 

-Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţină la fiecare probă cel puţin 50 de puncte; 
promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice si interviului. Stabilirea 
candidaţiilor care urmează să ocupe postul vacant scos la concurs se va face In ordinea mediei generale, 

determinată pe baza mediei aritmetice a punctajelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă. 

Conditii generale pentru ocuparea postului : 

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie sa Indeplinească condiţiile generale, conform 
art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completăr' ile ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinânc 

Spaţiului Economic European şi domiciliul in România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementat'ă de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţc 

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

postului scos la concurs; 
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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 impiedică infăptuirea 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. 

Conditii specifice pentru ocuparea postului: 

- diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare 
conform H.G.nr. 797/1997 
- 6 luni vechime in specialitate 

Acte necesare la dosar: 

a) cerere de inscriere; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor 
d) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca, de la data de 01.01.2011 pana 

in prezent, raport REVISAL; 
e) cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca 

incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f) fisa de aptitidini pentru postul pentru care se prezinta la concurs eliberata de medic in specialitatea 

medicina muncii; 
g) curiculum vitae; 
h) taxa concurs 100 lei — se achita la caseria unitatii; 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care 
certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 

Candidaţii care au depus la inscriere o declaraţie pe proprie raspundere ca nu au antecedenti 
penale,au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarzb 
pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa 1 

sediul 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 

24.12.2019 — 14.01.2020, in intervalul orar: 

Luni-Joi intre orele 8-9 si 14-15 

Vineri intre orele 8-9 si 11-12 
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Dosarele se depun la Secretariatul unitatii, dupa ce au fost verificate la Serviciul R.U.N.O.S. 

Selectarea dosarelor de Inscriere la concurs se va face de comisie in data de 15.01.2020. 

Rezultatele selectării dosarelor de inscriere se vor afişa pe pagina de internet şi la sediul Spitalului 

Municipal Turda, In data de 16.01.2020 
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii 

in data de 17.01.2020, pana la ora 12. 
Termenul de afişare a rezultatelor pentru fiecare probă a concursului şi a punctajului final se va face 

prin afişarea la sediul Spitalului Municipal Turda şi pe pagina de internet spitalturda.ro 1n data de 

22.01.2020. 
Termenul in care se pot depun contestaţii pentru proba scrisa, practica şi interviu este data de 

23.01.2020 ora 12 . 
Comunicarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor depuse se face prin afişarea la sediul 

Spitalului Municipal Turda şi pe pagina de internet până 1n data de 27.01.2020, ora 12.00 
Rezultatele finale se afişează la sediul Spitalului Municipal Turda şi pe pagina de internet , in data de 

28.01.2020, ora 12.00 

Tematica /Bibliografie 

1. Urgente medico-chirurgicale — Lucretia Titirca 

2. Tehnici de ingrijire a pacientilor - Lucretia Titirca 
3. Fisa postului — atributiile asistentei medicale 
4. ROF si RI 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Turda-Serviciul R.U.N.O.S. 
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