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AANNUUNNŢŢ  

 Primăria oraşului Copșa Mică organizează concurs pentru ocuparea postului de 

asistent medical principal în cadrul compartimentului „Medicină şcolară”. 

Proba scrisă va avea loc în data de 01.08.2022, ora 10:00 iar interviul în data de 02.08.2022, 

ora 10:00. 

Condiţii generale de ocupare a unei funcţii contractuale conform art.3 din H.G. nr. 

286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 se va desfăşura în perioada 01- 02.08.2022 la sediul Primăriei Copșa Mică după cum 
urmează: 

 

  

Condiţii de 

desfăşurare 

Selectarea dosarelor de 

înscriere 
Proba scrisă Proba interviului 

Data 20.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 

Ora 16.00 10.00 10.00 
Locul Primăria Copșa Mică Primăria Copșa Mică Primăria Copșa Mică 

 
În vederea participării la concurs, până la data de 19.07.2022, ora 15:00 candidaţii vor 
depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Copșa Mică un 
dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 
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; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă 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) certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali generalist, Moaşelor si 
Asistenţilor Medicali din Romania, reavizat în termen de valabilitate, copie şi original în 
vederea verificării conformităţii; 
i) asigurarea de malpraxis valabilă, copie şi original în vederea verificării conformităţii. 
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Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătaţii. 

Candidatul declarant admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe 
proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pana la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care 
se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate. 

Condiţii specifice: 
- diploma de Şcoală sanitară postliceală 
- minim 5 ani vechime în specialitate 
- certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali generalist, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România, reavizat în termen de valabilitate. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul 
Primăriei oraşului Copșa Mică, tel.0269 840120,  persoana de contact dna Zina Iștoan, 
consilier.
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TEMATICA 

1. Grupele de alimente (punctul 1 din bibliografie), pag. 104-109; 

2. Noţiuni elementare de gastrotehnie (punctul 1 din bibliografie), pag.109-110; 

3. Obezitatea (punctul 1 din bibliografie), pag.713-716; 

4. Scarlatina (punctul 2 din bibliografie), pag. 109-112; 

5. Rujeola (punctul 2 din bibliografie), pag.112-115; 

6. Rubeola (punctul 2 din bibliografie), pag.115-116; 

7. Varicela. Herpes Zoster (punctul 2 din bibliografie), pag.116-120; 

8. Parotidita epidemică (punctul 2 din bibliografie), pag. 123-125; 

9. Gripa (punctul 2 din bibliografie), pag.125-127; 

10. Astmul bronsic infantil (punctul 3 din bibliografie), pag.282-287; 

11. Boala diareică acută (punctul 3 din bibliografie), pag. 378-382; 

12. Bronsiolita acută (punctul 3 din bibliografie), pag.278-281; 

13. Convulsiile febrile la copil (punctul 3 din bibliografie), pag. 557-560; 

14. Infecţiile tractului urinar la copil (punctul 3 din bibliografie), pag.443-450; 


