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SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 
                        B-dul Ion Mihalache 11-13, sector 1, Bucuresti 
                        Cod fiscal 4532388 
                       Tel/Fax: 021.318.89.30; 021.318.89.37 
             Nr.operator de date cu caracter personal 1792 

 
 

nr. 4235/10.05.2019 

 
 

ANUNŢ 
 
 

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA organizează concurs, în conformitate cu 
H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor 
general 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, cu 
modificarile şi completările ulterioare, cu Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea 
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, pentru 
ocuparea pe perioada nedeterminată a următoarelor posturi vacante: 

 

Nr.crt. Post Compartiment 

1 Asistent medical generalist grad principal (PL)  
 
 

Sectia Clinica Obstetrica 

2 Asistent medical generalist grad principal (PL) 

3 Asistent medical generalist (PL) 

4 Asistent medical generalist (PL)  

5 Infirmiera 

6 Infirmiera 

7 Ingrijitoare 

8 Asistent medical generalist debutant (PL) Camera de garda 

9 Asistent medical generalist (PL) UTS 

10 Ingrijitoare Sectia Neonatologie  

 
 

CONDIȚII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS  

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 
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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. 

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului spitalului (disponibilă 
la înscriere); 

b) copie act identitate (sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz), copie certificat naştere, copie certificat căsătorie (dacă este 
cazul); 

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor precum și copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, 

d) copie carnet de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în activitate   
e) cazier judiciar în original sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează; 

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de medicul de 
familie al candidatului 

g) curriculum vitae - model european 
 

 

Toate documentele vor fi depuse într-un dosar cu șină. 

 
Adeverința care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

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 prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea conformității 

copiilor cu acestea. 

În cazul nepromovării concursului se vor elibera, pe baza unei cereri adresate 

managerului spitalului, numai documentele depuse în original (cazier judiciar și 

adeverința medicală). 

 

Pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST grad PRINCIPAL (PL): 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală (sau echivalentă) sau diplomă de studii 

postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 

- diploma de bacalaureat  

- certificat de grad principal  

- certificat de membru OAMGMAMR insotit de aviz sau adeverinta de inscriere 

la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a 

OAMGMAMR  

- polita asigurare malpraxis in termen 

- minim 5 ani vechime in specialitate  

 

 

https://idrept.ro/00017568.htm
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Pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL): 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală (sau echivalentă) sau diplomă de studii 

postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 

- diploma de bacalaureat  

- certificat de membru OAMGMAMR insotit de aviz sau adeverinta de inscriere 

la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a 

OAMGMAMR  

- polita asigurare malpraxis in termen 

- minim 6 luni vechime in specialitate  

 

Pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (PL): 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală (sau echivalentă) sau diplomă de studii 

postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997  

- diploma de bacalaureat  

- certificat de membru OAMGMAMR insotit de aviz sau adeverinta de inscriere 

la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a 

OAMGMAMR  

- fara vechime in specialitate  

 

Pentru posturile de infirmiera 

      -  scoala generala 

- curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori autorizati de 

Ministerul Muncii cu aprobarea Ministerului Sanatatii 

- 6 luni vechime in activitate 

 

Pentru posturile de ingrijitoare: 

      -  scoala generala 

- fara vechime in activitate 

  

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU: 

 

Pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT/ ASISTENT 

MEDICAL GENERALIST/ASISTENT MEDICAL GENERALIST grad PRINCIPAL 

(PL): 

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului spitalului (disponibilă la 
înscriere); 

b) copie act identitate (sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz), copie certificat naştere, copie certificat căsătorie (dacă este cazul); 

c) copie documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care să ateste 
efectuarea unor specializări (copie diploma bacalaureat, copie diploma studii 
postliceale); 

d) copie Certificat de Membru in Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania 

e) copie Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei în termen de valabilitate 
sau adeverinta de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR; 

f) copie poliță de malpraxis în termen de valabilitate (nu este obligatorie pentru 
asistent medical debutant),  

https://idrept.ro/00017568.htm
https://idrept.ro/00017568.htm
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g) copie carnet de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate  
h) cazier judiciar în original sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează; 

i) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de medicul de familie 
al candidatului 

j) adeverință de inscriere la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania  

k) curriculum vitae - model european 
 

Adeverința care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul documentului prevăzut la lit.h) 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 prevazute la lit. b)-g) vor fi prezentate și în original în vederea conformității 

copiilor cu acestea. 

În cazul nepromovării concursului se vor elibera, pe baza unei cereri adresate 

managerului spitalului, numai documentele depuse în original (cazier judiciar și 

adeverința medicală). 

Înscrierea candidaților se face pe post. 

 

  

ETAPELE CONCURSULUI PENTRU OCUPARE POSTURI  

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL/ ASISTENT MEDICAL/ ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT/INFIRMIERA/INGRIJITOARE  

a) Selectia dosarelor de înscriere 

b) Probă scrisă  

c) Interviul.  

 

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări si/sau in rezolvarea unor teste 

grilă cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei de concurs prin care se testează 

cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează 

concursul. 

Durata probei de concurs se stabilește de comisia de concurs în funcție de 

gradul de dificultate și complexitate a subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore. 

Interviul constă în testarea abilitatilor, aptitudinilor și motivația candidaților. 

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați care declarați admiși 

la proba scrisă. 

Interviul se realizeaza conform planului de interviu întocmit de comisia de 

concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de 

evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 

a) Abilități și cunoștințe impuse de funcție 

b) Capacitatea de analiză și sinteză 

c) Motivația candidatului 
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d) Comportamentul în situații de criză 

e) Inițiativă și creativitate 

Pentru a promova concursul candidații trebuie să obțină minim 50 de 

puncte la fiecare probă (scrisă, interviu). 

Locul de desfășurare a concursurilor: sediul Spitalului Clinic Filantropia 

Orele de desfăşurare pentru proba scrisă şi interviu pt. concursul pentru 

ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal/asistent 

medical/asistent medical debutant/infirmieră/îngrijitoare vor fi anunţate pe site-

ul spitalului în 28.05.2019 și 04.06.2019. 

Toate comunicările se vor face pe site-ul spitalului și la avizier. 

 

Dosarele de concurs se depun la Birou RUNOS in perioada 13.05.2019-

24.05.2019 orele 12.00-16.00. 

  Informații suplimentare se pot obtine la telefon 021.318.89.30 interior 257. 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT/ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST/ ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD PRINCIPAL 

 
SECTIA CLINICA OBSTETRICA, CAMERA DE GARDA 

 
TEMATICA: 

1) OBSTETRICA : 

1. Noţiuni de anatomie a organelor genitale 

2. Fiziologia aparatului genital 

3. Fecundaţia şi implantaţia 

4. Embriogeneza şi placentaţia  

5. Lichidul amniotic şi cordonul ombilical 

6. Modificările organismului matern în timpul sarcinii 

7. Sarcina normală 

8. Sarcina patologică 

9. Fiziologia naşterii 

- Naşterea în prezentaţia craniană occipitală 

- Delivrenţa 

- Lăuzia fiziologică şi îngrijirile nou-născutului 

- Lăuzia patologică 

- Travaliul anormal 

- Traumatismul obstetrical 

2) URGENŢELE ÎN OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 

3) RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI PATOLOGICE 

-Recoltarea sângelui 

-Recoltarea urinei 

-Recoltarea secreţiilor vaginale 

4) ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR 

5) PREGĂTIREA PREOPERATORIE 
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BIBLIOGRAFIA: 

 

A) Virgil Ancăr, Crângu Ionescu – Obstetrică - Editura Naţional-2012; 

B) Virgil Ancăr, Dr.Crângu Ionescu – Ginecologie - Editura Naţional-2008; 

C) Lucreţia Titircă: Urgenţele medico-chirurgicale - Sinteze, Editura medicală, 

Bucureşti, Ediţia a-III-a, 2016 

D) Silvian Daschievici, Mihai Mihailescu; Chirurgie - Manual pentru cadre medii şi 

scoli sanitare postliceale; Capitolul 6. Ed Medicala Bucuresti, 2007;  

E) Lucreţia Titircă: Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali - 

Editura Viaţa Medicală Românească, 1995; 

F) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

G) Legea nr. 282/5 octombrie 2005 - Republicată, privind organizarea activităţii de 

transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, 

precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188/17 martie 2014 (Capitolul 

II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, 

lit. i şi j); 

H) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru 

aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 

1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16); 

I) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 

medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu 

modificările și completările ulterioare; 

J) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi 

al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale 

naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 

560 din 12 august 2009; 

K) Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 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, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 

855 din 18 decembrie 2012; 
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L) Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi 

private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei 

procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia 

mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice 

în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării 

şi eficienţei procesului de sterilizare publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

M) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile 

sanitare; 

N) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de 

aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 1009/15 decembrie 2016; 

 
 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST  - UNITATEA DE TRANSFUZII SANGUINE 

 
 

A) C. Marcean; V.Mihailescu: Puericultura si pediatrie – Ed R.C.R. Print 2004; (pag.21-31; 

pag.31-33; pag 33-47; pag.81-87; pag.112-132; pag.132-145; pag. 145-148; pag.148-151; 

pag.174-193; pag.339-344; pag.407-416; pag.482-491;)  

B) F. Chiru; G.Chiru; L.Moraru: Ingrijirea omului bolnav si omului sanatos – Ed. Cison 2001 

(pag.295-349; pag.349-377; pag.416-454; pag.82-98; pag.98-108; pag.126-138; pag.162-168) 

C) L.Titirica: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura medicala, Bucuresti 2001: 

(pag.17-25; pag.25-17; pag.29-31; pag.33-34; pag.36-39; pag.42-45; pag.48-49; pag.78-82; 

pag.85-88; pag.95-100; pag.104-113; pag.113-116; pag.116-120; pag.120-123; pag.123-128; 

pag.128-137; pag.234-236; pag. 236-237; pag. 243-247; pag.253-256; pag.269-272; pag.373-

380; pag.383-384; pag.386-390) 

D) C. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie: Ed. Info-team 1999 (pag.77-84; pag.84-93; 

pag.107-144; pag.151-159; pag.165-175;pag.181-192; pag.217-224) 

E) S. Daschievici, M. Mihailescu: Chirurgie – Ed. Medicala 2002 (pag.353-368; pag.531-578; 

pag.613-640) 

F) C. Borundel: Manual pentru cadre medii – Ed. Medicala 2000 (pag.644-653; pag.704-725); 

G) Gh. Nicolae, M. Timofte, V .Gherghina, L. Iordache: Ghid de nursing OAMMR 

2006: (pag.86-93; pag.113-127; pag.146-164) 

H) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru 

aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 

1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16); 
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I) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 

medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu 

modificările și completările ulterioare; 

J) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi 

al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale 

naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 

560 din 12 august 2009; 

K) Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 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, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 

855 din 18 decembrie 2012; 

L) Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi 

private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei 

procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia 

mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice 

în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării 

şi eficienţei procesului de sterilizare publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

M) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile 

sanitare; 

N) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de 

aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 1009/15 decembrie 2016; 

O) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

P) Legea nr. 282/5 octombrie 2005 - Republicată, privind organizarea activităţii de 

transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, 

precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188/17 martie 2014 (Capitolul 

II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, 

lit. i şi j); 
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BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  
INFIRMIERA/INGRIJITOARE 

 
SECTIA CLINICA OBSTETRICA, SECTIA NEONATOLOGIE 

 
 

1. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1101/2016 privind aprabarea normelor de 
supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile 
sanitare 
2. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, 
tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de 
curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în 
funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie 
de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei 
procesului de sterilizare 
3.Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice 
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 
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CALENDAR CONCURS 
ocupare posturi vacante  

 
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL/ ASISTENT MEDICAL/ ASISTENT 

MEDICAL DEBUTANT/INFIRMIERA/INGRIJITOARE  

 

SECTIE CLINICA OBSTETRICA/SECTIE NEONATOLOGIE/ 

UTS/CAMERA DE GARDA 

 

 
 

 

 

Manager,       Birou RUNOS,   

dr. Macarie Cristinel    Ref. sp. Mocanu Monica 

Data Descrierea actiunii 

 13.05.2019- 

24.05.2019 
Perioada depunerii dosarelor de inscriere 

27.05.2019-

28.05.2019 
Selectarea dosarelor de concurs 

28.05.2019 Afisare Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor 

29.05.2019 
Depunere contestatii de catre candidatii al caror dosar a fost respins 

la selectia dosarelor de concurs 

30.05.2019 

Afisare Centralizator cu rezultatele la contestatiile depuse de catre 

candidatii al caror dosar a fost respins la selectia dosarelor de 

concurs 

03.06.2019 

 

PROBA SCRISA 

 

04.06.2019 Afisare Centralizator cu rezultatele probei scrise 

05.06.2019 Depunere contestatii la proba scrisa 

06.06.2019 
Afisare Centralizator cu rezultatele la contestatiile depuse la proba 

scrisa 

07.06.2019 

 

INTERVIU 

 

10.06.2019 Afisare Centralizator cu rezultate la proba de interviu 

11.06.2019 Depunere contestatii la proba de interviu 

12.06.2019 
Afisare Centralizator cu rezultatele la contestatiile depuse la proba 

interviu 

13.06.2019 Afisare Centralizator cu rezultatele finale la concurs 


