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Spitalul Municipal Carei scoate la concurs
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In conformitate cu prevederile:
HOTARARII nr. 497 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea ~i desfa~urarea concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante ~i
temporar vacante, precum ~i stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale
individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar
dupa cum urmeaza :
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Dosarul de concurs, va confine in mod obligatoriu:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de 1nscriere, cu mentiunea de denumirea postului la care doreste sa candideze
c) copiile diplomelor de studii ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia cametului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea !n munca ~i,
dupa caz, in specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; APT PENTRU EXAMEN
g) alte !nscrisuri din care sa rezulte !ndeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs.
h) curriculum vitae
Copiile de pe actele prevazute se prezinta !nsotite de documentele originale.
Concursul consta dintr-o proba scrisa ~i o proba orala sau interviu.
Proba scrisa consta !n redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test-grila, dupa caz, !n
prezenta comisiei de concurs.
Pentru probele concursului punctajul este de maxim nota 10.
Sunt declarati admi~i la proba scrisa candidatii care au obtinut minim nota 7.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei orale.
Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face
1n ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de catre
candidati la fiecare proba.
Probele se sustin in limba romana.
Candidatii declarati admi~i sunt !ncadrati, In conditiile legii, pe baza rezultatelor finale
obtinute, pe posturile pentru care au candidat.
Conditii de participare:
Pentru posturile vacante pot participa la concurs persoane trebuie sa 1ndeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii :
a) lndepline~te conditiile prevazute de lege In vederea exercitarii profesiei !n Romania;
b) are varsta de minimum 18 ani !mpliniti;

c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestatii de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) 1ndepline~te conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f) !ndepline~te conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau
contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care !mpiedica !nraptuirea justitiei, de fals
ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu intentie, care ar face-o incompatibila
cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit
reabilitare a.
Inscrierile candidatilor si depunerea dosarelor de concurs se vor face la sediul Spitalului
Municipal Carei, pana la data de 21.12.2017 inclusiv.

BIBLIOGRAFIE pentru fiziokinetoterapeut
1 Bazele teoretice si practice ale kinetoterapiei- Tudor Sbenghe
2 Kinetoterapia profilactica, terapeutica si de recuperare -Tudor Sbenghe
3 Kinetoterapia in neuropediatrie-Pasztai Zoltan

BIBLIOGRAFIE pentru fochist :
ORDIN Nr. 663 din 12 aprilie 2010 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 9-2010
"Cazane de apa calda ~i cazane de abur de joasa presiune".
Manualul fochistului (se pune la dispozitie pe stik sau C.D.)

Relatii suplimentarc se pot obtine la Comp. Resurse Umane din cadrul spitalului si la
telefon: 0261/706200.
Examenul va avea loc in data 28.12.2017 orele 10.00 la Sediul Spitalului Municipal
Carei.
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