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                                                            A N U N Ţ

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

- 2 post infirmieră debutantă – Secția Medicină Internă
- 1 posturi infirmieră – Secția Medicină Internă
- 2 posturi îngrijitoare – Secția Medicină Internă

- 1 post asistent medical (PL) – Camera de gardă

- 1 post infirmieră debutantă – Compartiment Psihiatrie
- 1 post cu ½ normă psiholog stagiar – Compartiment psihiatrie

- 1 post infirmieră – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 
- 1 post asistent medical (PL) – Comp. recuperare, medicină fizică și balneologie

- 1 post  asistent medical debutant (PL) – Secția Chirurgie gen., Bloc operator
- 1 post infirmieră debutantă  – Secția Chirurgie generală
- 3 posturi îngrijitoare – Secția Chirurgie generală

- 1 post  asistent medical debutant (PL) – Ambulator integrat

- 2 posturi  asistent medical debutant (PL) – Secția A.T.I., Bloc operator
- 1 post asistent medical principal (PL)  – Secția A.T.I., Bloc operator

- 1 post infirmieră – Secția Pediatrie

- 1 post asistent medical (PL) – Secția Obstetrică-ginecologie
- 1 asistent medical principal (PL) – Secția Obstetrică-ginecologie

- 1 post infirmieră – Compartiment Neonatologie
- 1 post cu ½ normă îngrijitoare – Compartiment Neonatologie

- 1 post infirmieră debutantă – Compartiment O.R.L., Bloc operator

- 1 post asistent radiologie debutant (PL) – Laborator Radiologie și Imagistică Med.

- 1 post kinetoterapeut debutant - Lab. recup., medicină fizică și baln.
- 1 post licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuparare – Lab. recup., medicină fizică și baln.
- 2 posturi băieș– Lab. recup., medicină fizică și balneologie.

- 1 post licențiat în nutriție și dietetică (S) debutant – Bucătărie dietetică
- 1 post muncitor calificat IV- lucrător în alimentația publică – Bloc alimentar

- 1 post subinginer  – Birou Tehnic, Administrativ

mailto:spitalulmarghita@yahoo.com


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 principal (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
- examen pentru obținerea gradului principal
- minim 5 ani vechime ca asistent medical
- cunoştinţe operare calculator

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 radiologie; 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 licențiat în nutriție și dietetică debutant (S):



- diplomă de licență în specialitate

Pentru psiholog stagiar:
- diplomă de licență în specialitate

Pentru infirmieră debutantă:
- școala generală

Pentru infirmieră:
- școala generală
- curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali sau

curs de infirmieră organizat de furmizori autorizați de MMFPS cu aprobarea MS
- minim 6 luni vechime în activitate

Pentru îngrijitoare:
- școala generală

Pentru kinetoterapeut debutant:
- diplomă de licență în specialitate

Pentru licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuparare:
- diplomă de licență în specialitate
- minim 6 luni vechime ca licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuparare
- examenul de debutant promovat
- cunoştinţe operare calculator

Pentru băieș:
- școala generală

Pentru subinginer:
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate

Pentru muncitor calificat IV:
- diplomă de calificare în meserie
- concurs pentru ocuparea postului

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: 21.12.2018-27.12.2018, începând cu ora 9 (nouă).

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), asistent medical (PL), respectiv asistent medical 
principal (PL) ,:

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 radiologie debutant (PL)
1. Tehnica radiologică –M. Lungeanu, Editura medicală București, 1988,
2. NSR 11 – Norme de securitate Radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie 
intervențională, CNCAN București – 2003
3. Codul de etică și deontologie profesională al asistentului medical și moașei de România – 2005
4. Ordinul M.S. 1101/2016-Norme de supraveghere, prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale

Pentru psiholog stagier:
1. Codul deontologic al profesiei de psiholog
2. ICD-10. Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament
3. Tulburările depressive, DSM-5, manual de Diagnostic și clasificare Statistică a Tulburărilor 

Mintale, Ed. Callisto, 2016
4. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 

înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
5. Elemente de Psihopatologie și psihologie clinică, autor Camelia Dindelegan, Ed. Universității 

din Oradea, 2006

Pentru infirmieră debutantă, infirmieră, îngrijitoare:
       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.

Pentru băieș:



1. Ordinul M.S. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare
2. Ordinul M.S. 1101/30.09.2016- privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și 
limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare 
3. Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din 
activităţile medicale.
4. Hidroterapia, principiu de bază – autor Klausz Ludovic Tibor
5. Atitudinea băieșului în caz de urgență

Pentru licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuparare:
1.Tehnica îngrijirii bolnavului – dr. Carol Mozes
2. Electroterapie – Rădulescu Andrei
3. Termoterapie Recuperare medicală – Delia Cinteza
4.Masajul terapeutic  Recuperare medicală – Delia Cinteza

Pentru  kinetoterapeut debutant:
1. Recuperare kinetică în reumatologie – dr. Gheorghe Moraru, lector univ. Vasile Pancotau
2. Kinetoterapie în recupararea funcțional posttraumatică a aparatului locomotor – lector univ. Pasztai 
Zoltan
3. Principii kinetoterapeutice în bolile neurologice – Marius Mărgărit, Felicia Mărgărit
4. Kinetoterapie în afecțiunile cardiovasculare – as. univ. Izabela Lozinca, prep. Univ. Gina Heredea
5. Elemente de patologie a aparatului respirator și recuperator prin kinetoterapie – as. Univ. Izabela 
Lozinca

Pentru muncitor calificat IV- lucrător în alimentația publică:
Tematica examen:

 1. Cunostinte tehnice de specialitate si manipularea dotarii aferente bucatariei.
 2.Indatoririle de serviciu ale personalului cu privire la regulile igienico-sanitare si de protectia 

muncii.
 3.Receptia, primirea si eliberarea marfurilor.
 4.Documentele si evidenta operativa în unitatile de alimentatie publica.
 5.Gestionarea bunurilor si raspunderea materiala; inventarierea patrimoniului.

Bibliografie examen:
Iulian Mincu: Tratat de dietetica. Ed. Medicala, Bucuresti
Iulian Mincu: Bazele practice ale nutritiei omului bolnav. Ed. Coresi, Bucuresti.
ORDIN MS nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date 
privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
ORDIN MS nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, 
prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, modificat ulterior prin HG nr 
1198 din 24 octombrie 2002

Pentru licențiat în nutriție și dietetică debutantă:
1.Iulian Mincu: Tratat de dietetica. Ed. Medicala, Bucuresti
2.Iulian Mincu: Bazele practice ale nutritiei omului bolnav. Ed. Coresi, Bucuresti
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 subinginer:
1.Ordin 146/1427/2013 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la 
unităţile sanitare
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
3.Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă
4.Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
5.Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
6.Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din 
activităţile medicale.
7. Legea nr. 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind reforma în domeniul sănătăţii-
Capitolul referitor la Spitale

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 13.12.2018 ora 16 

Datele de desfăşurare a probelor de concurs sunt următoarele:
- proba scrisă: în data de 21.12.2018, ora 9 (nouă)
- proba de cunoştinţe operare calculator: în data de 21.12.2018, ora 13
- proba de interviu: în data de 27.12.2018, ora 9

Rezultatul pentru proba scrisă şi proba de cunoştinţe operare calculator se afişează la sediul 
unităţii la data de 24.12.2018, ora 9. 

Rezultatul pentru proba de interviu se afişează la sediul unităţii la data de 27.12.2018 ora 12.
Contestaţiile se pot depune la sediul unităţii până la data de 24.12.2018 ora 12 pentru proba 

scrisă şi 27.12.2018 ora 14 pentru proba de interviu, fiind soluţionate în ziua depunerii contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul unităţii în data de 27.12.2018, ora 16.

                                     C O N D U C E R E A                                                                   


