ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ
Cluj-Napoca, 400133, Piaţa Unirii nr. 1, Tel: 0264-563054/Fax: 0264-599316
CUI:22970653, dasclujnapoca@gmail.com, http://www.primariaclujnapoca.ro

ANUNŢ
Având în vedere 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, coroborate cu prevederile O.M.S. nr.
1470/2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale
a personalului contractual din unităţile sanitare,
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi
contractuale de execuţie, durată nedeterminată din care: medic primar – 1 post, asistent medical
studii superioare (S) grad principal– 1 post, asistent medical studii superioare (S) – 1 post, asistent
medical (PL), grad principal 2 posturi, vacante la Serviciul Cabinete Medicale
1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.
2. Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiilor contractuale de execuţie pentru care se
organizează concursul.
Studii:
- pentru postul de medic primar: diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină, examen de
medic primar, cu îndeplinirea condiţiilor de vechime, respectiv 5 (cinci) ani vechime ca medic specialist,
specializarea medicină de familie.
- pentru postul de asistent medical studii superioare (S) grad principal: studii superioare de lungă
durată cu diplomă de licenţă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie, sau echivalent, examen
pentru obţinerea gradului principal.
- pentru postul de asistent medical studii superioare (S): studii superioare de lungă durată cu
diplomă de licenţă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie, sau echivalent,vechime în
specialitatea studiilor de minim 1 an.
- pentru postul de asistent medical (PL), grad principal: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie şi examen pentru obţinerea gradului
principal
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până în data de 26.07.2013
inclusiv, orele 14,30, la Serviciul Resurse Umane Salarizare, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi
Medicală, str. Şt.O. Iosif nr. 2-4, camera 3.
Data, ora şi locul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs: 31.07.2013, ora 12,00., la sediul
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 2-4, camera 3. Se pot prezenta la
următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 02.09.2013., ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă
Socială şi Medicală, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 2-4, sau în altă locaţie comunicată în timp util candidaţilor.
Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) Copie act identitate;

b) Actele care atestă pregătirea şi experienţa profesională;
c) Autorizaţia de liberă practică;
d) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
e) Copia carnetului de muncă ori adeverinţă, după caz;
f) Cazier judiciar;
g) Dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat şi de Colegiul Medicilor din
România;
h) Curriculum vitae;
i) Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare a concursului.
Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

1.

Bibliografia pentru concursul de medic primar, specialitatea
MEDICINA DE FAMILIE/MEDICINĂ GENERALĂ
1. Bazele medicinei de familie, vol I, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2001
2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitara C.Davila Buc.,
1998
3. Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timisoara, 1998
4. Diagnostic si tratament în practica medicala, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed.
Stiintelor Medicale,
Buc., 2001
5. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
6. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
7. Ghid de practica medicala, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999
8. Esentialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000
9. Ghid de practica medicala, vol. II, Ed. Infomedica, Buc., 2001
10. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
11. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 653/2001, actualizat
12. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1563/2008
13. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955 /1995, actualizat

Tematica pentru concursul de medic primar, specialitatea
MEDICINA DE FAMILIE/MEDICINĂ GENERALĂ

I. PROBA SCRISA
1. Definitia si functiile M.F - 1
2. Cabinetul si echipa de lucru a M.F -2

3. Activitatea preventiva in M.F -1
4. Probleme medicale ale omului sanatos -1
5. Etapele de dezvoltare ale fiintei umane-1
6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare-1
7. Promovarea sanatatii in M.F-1
8. Diagnosticul starii de sanatate-1
9. Trecerea de la starea de sanatate la starea de boala -1
10. Particularitatile consultatiei in M.F -1
11. Particularitatile diagnosticului in M.F -1
12. Particularitatile tratamentului în M.F -1
13. Supravegherea tratamentului in M.F-1
14. Dificultatile de diagnostic in M.F -1
15. Sinteza diagnostica si terapeutica în M.F -1
16. Asistenta medicala la domiciliu -1
17. Sanatatea si patologia familiei -3
18. Ciclurile vietii de familie -3
19. Relatiile medicului de familie cu asigurarile medicale -2
20. Relatiile M.F cu pacientii sai-1
21. Drepturile pacientilor si obligatiile M.F -1
22. Posibilitatile si limitele M.F -1
23. Managementul cabinetului de M.F -1
24. Planificarea familiala si metode contraceptive -4
25. Evaluarea starii de sanatate a unei colectivitati -1
26. Atitudinea M.F în fata unor simptome comune ( astenia, ameteala, adenopatia, dispneea, durerea
toracica, palpitatiile, durerile abdominale, tremuraturile, hemoragiile genitale). -5
27. Afectiunile respiratorii la adult si copil ( infectiile acute ale cailor aeriene superioare la copil,
traheobronsita, bronhopatia cronica obstructiva, pneumoniile, astmul bronsic, cancerul bronhopulmonar,
tuberculoza pulmonara) -4,6,7,8
28. Afectiunile cardiovasculare la adult si copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea
arteriala, cardiopatia ischemica, tulburarile de ritm cardiac, endocarditele, insuficienta cardiaca,
tromboflebitele). - 4,6,7,8,
29. Afectiunile digestive la adult si copil ( gastritele acute si cronice, ulcerul gastro - duodenal, esofagita de
reflux, cancerul gastric, hepatitele acute si cronice, cirozele, colecistitele acute si cronice, litiaza biliara)4,6,7,8,9
30. Afectiunile renale la adult si copil ( infectiile cailor urinare, glomerulonefritele acute si cronice,
sindromul nefrotic,litiaza renala,insuficienta renala acuta si cronica). - 4,6,8,9
31. Afectiunile reumatice la adult si copil (artrozele, lumbago,lombosciatica, reumatismul poliarticular acut,
poliartrita reumatoida, spondilitele, lupusul eritematos sistemic) -4,6,8,9
2.
32. Afectiunile metabolice la adult si copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile si
guta) -4,6,8
33. Afectiunile hematologice la adult si copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva,
leucemia limfoblastica, leucemia mieloida, coagulopatiile) -4,6
34. Afectiunile endocrine la adult si copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si
tetania) -4
35. Afectiunile neurologice la adult si copil ( cefaleea,nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrala,
accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala
Parkinson) -4,6
36. Afectiunile psihice la adult si copil ( deficienta mintala, tulburarile de personalitate si psihopatiile,
depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involutie). -4,6
37. Afectiuni dermatologice la adult si copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, micozele,
parazitozele cutanate si dermatitele infectioase). - 4
38. Afectiuni ORL la adult si copil ( anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele) -4,5

39. Afectiuni oftalmologice( ochiul rosu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). -4,5
40. Afectiuni ginecologice si obstetricale ( tulburarile menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân,
cancerul uterin, sarcina normala, sarcina cu risc, complicatiile sarcinii si ale nasterii, sarcina extrauterina) 4,6
41. Puericultura (îngrijirea noului nascut,prematuritatea, alimentatia naturala si artificiala, dezvoltarea
psihica si somatica a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinarile la copil). -8
42. Boli infectioase la adult si copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemica, scarlatina,
mononucleoza, tusea convulsiva, hepatitele virale, toxiinfectiile alimentare, boala diareica acuta, bolile
infectioase cu transmitere sexuala). -4

Bibliografia pentru concursul de asistent medical generalist/pediatrie

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare
2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţeexercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale (actualizată).
3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 653/2001, actualizat
4. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1563/2008
5.Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1955 /1995, actualizat
6. Boli infecţioase la copii şi adolescenţi
7. Măsuri de prim-ajutor în urgenţe la copii şi adolescenţi
8. Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medicalşi a profesiei de moaşă,
înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea O.A.M.M.R.
9. Ordinul nr. 261/2007- Norme tehnice privindcurăţarea,dezinfecţia şi sterilizarea.
10 .Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi moaşei din România din anul
2005.
Bibliografia şi tematica de concurs sunt afişate şi pe site-ul primăriei municipiului Cluj-Napoca
(www.primariaclujnapoca.ro), în ataşamentul acestei pagini sau se obţin de la Serviciul Resurse Umane
Salarizare al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 2-4, camera 3.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-56.30.54.

DIRECTOR EXECUTIV,
AUREL MOCAN

Afişat
15.07.2013
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