CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „ORIZONT”
Str. Traian Lalescu Nr. 3
Oradea, Bihor
cod poştal: 410174
tel. 0259-411 865
e-mail: cseiorizont.oradea@yahoo.com
Nr. 4190 din 05.10. 2018

*********************************************************************
ANUNŢ CONCURS
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „ORIZONT” ORADEA anunţă
organizarea concursului pentru ocuparea pe durată determinată:
➢ 1 post de asistent medical – medicină generală la Cabinetul Medical Școlar al
CSEI Orizont, structura CSEI Nr. 1 Tileagd, până la întoarcerea titularului pe post
(titular aflat în CIC)

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant menţionat persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. 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;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. 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.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru ocuparea funcţiei de asistent medical – medicină generală trebuie îndeplinite următoarele
condiții minimale:
1. diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform H.G. nr. 797/1997 sau
2. diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de
licenţă în specialitate;
3. lucrează cu elevi cu CES
4. efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în conformitate cu nevoile
instituţiei;
5. abilităţi de relaţionare-comunicare;
6. abilităţi pentru munca în echipă;
7. disponibilitate la un program flexibil
8. vechime 2 ani
Concursul constă în patru etape succesive :
➢ selecţia dosarelor;
➢ proba scrisă;
➢ proba practică;
➢ interviul.
Concursul se va organiza la sediul CSEI Orizont Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3 , după cum
urmează:
- proba scrisă 25.10.2018, ora 09:00,
- proba practică 26.10.2018, ora 09:00,
- interviu 26.10.2018, ora 09:00,
Data publicării şi afişării anunţului : 09.10.2018.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse in termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
și afișării anunțului, respectiv de la 09.10.2018 până la data de 22.10.2018, ora 16:00, la
secretariatul CSEI Orizont Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3. Informații la tel. 0259411865.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) OPIS

b) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
c) curriculum vitae – CV;
d) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
f) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (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);
h) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, iar ele se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi
bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.cseiorizont.ro
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul CSEI Orizont din Oradea, Str. Traian Lalescu Nr.
3, tel. 0259-411 865 , e-mail: cseiorizont.oradea@yahoo.com
NOTA : VĂ RUGAM SĂ ARANJAȚI DOCUMENTELE ÎN DOSAR CONFORM ORDINII
MENȚIONATE MAI SUS ȘI SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ AVEȚI DEPUSE TOATE
DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA TRECE DE PRIMA ETAPĂ DE VERIFICARE A
DOSARELOR .
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TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
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TEMATICA PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL
studii (L;PL;S)
Legi specifice postului
oli infecțioase
Urgențe medico-chirurgicale
Nursing

BIBLIOGRAFIA
1. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
2. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate
a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O.
nr.25/2012;
3. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia
Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;
4. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;
5. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucreţia Titircă;
6. Boli infecţioase-Mircea Chiotan, editura Naţional
7. Ordinul MSP nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
8. Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi
tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 220.03.1996;
9. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate
preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru
copii şi adolescenţi;
10. Ordinul 261 din 06.02.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile şcolare.
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