JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA

Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1A,
Jud. Caraș-Severin, Tel:0255/221677; Fax: 0355/080288;
e-mail:reșița@primariaresita.ro; Cod fiscal 3228764
Nr. 81837/12.11.2021

ANUNŢ

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul său din Reșița, Piaţa 1 Decembrie
1918 nr.1A, județul Caraș-Severin, în perioada 02.12.2021-08.12.2021 (02.12.2021, ora 1100Proba scrisă şi 08.12.2021 ora 1100 - interviul), concurs de recrutare în vederea ocupării
funcţiei contractuale de execuţie de Medic Școlar – temporar vacantă la Biroul Asistență
Medicală Preuniversitară în cadrul Direcției Generale, Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și
Culte din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, după cum urmează:
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
Pentru postul de medic (școlar) – temporar vacantă:
 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
 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 solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 copie certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 certificat de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019;
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care săl 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.
 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. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii
 curriculum vitae;
Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
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Condiții de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Anexa
la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare:
 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 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;
 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
 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:

Condiţii specifice pentru funcția contractuale de execuție de medic(școlar)temporar vacantă;
- nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă de
medic –medicină generală, eliberată în domeniul medicinii;
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante constă în 3
etape succesive, după cum urmează:
 selecţia dosarelor de înscriere, în data de 22.11.2021;
 proba scrisă, în data de 02.12.2021 ora 1100;
 interviul, în data de 08.12.2021 ora 1100;
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Reșița din Reșița, Piața 1
Decembrie 1918, nr. 1A, județul Caraș-Severin. Candidații vor fi prezenți la etajul I, sala de ședințe în
data de 02.12.2021 ora 1100, pentru apelul nominal, respectiv verificarea identităţii, care se va face în
baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului
de identitate, aflate în termen de valabilitate.
După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care au întârziat.
În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a
formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor le este interzisă deţinerea
sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare
la distanţă.
Nerespectarea dispoziţiilor acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de
concurs.
Calendarul de desfăşurare a concursului,
- data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarul de concurs se depune
în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv în perioada 15.11.202119.11.2021, la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, cu următorul
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program: luni-joi până la ora 1530, vineri până la ora 13 00, la persoana care asigură secretariatul
comisiilor de concurs: Bololoi Florina – inspector în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor
Umane, Salarizare, Tel. 0255/221677.
- selecţia dosarelor de înscriere: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea termenului depunere al dosarelor, respectiv data de 22.11.2021, ora 1530;
- rezultatele selecției dosarelor se afișează: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea termenu lui prevăzut la selecția dosarelor, respectiv până cel târziu data de 23.11.2021, ora 1530;
- termen depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor, respectiv până cel târziu data de 24.11.2021, ora 1530;
- termen verificare contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor cu privire la selecția dosarelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului depunere a contestațiilor privind selecția dosarelor, respectiv până cel târziu data de 25.11.2021, ora 1530, cu afișare imediată;
- proba scrisă, se va desfășura în data de 02.12.2021, ora 1100,
- notarea probei scrise și afișarea rezultatelor obținute de candidați la proba scrisă: până cel târziu
data de 03.12.2021, ora 1300;
- termen depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zi lucrătoare de la afișarea
rezultatelor privind proba scrisă, cel mai târziu în data de 06.12.2021, ora 1530;
- termen analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la proba scrisă: 1 zi
lucrătoare de la expirarea termenului depunere a contestațiilor privind proba scrisă: maxim data
de 07.12.2021, cu afişare imediată, cel mai târziu ora 1530;
- interviul, se va desfășura în data de 08.12.2021, ora 1100
- notarea interviului și afișarea rezultatelor obținute de candidați la interviu: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea interviului, maxim data de 09.12.2021, ora 1530;
- termen depunere contestații cu privire la rezultatul interviului: 1 zi lucrătoare de la afișarea re zultatelor privind interviul, cel mai târziu în data de 10.12.2021, ora 1300.
- termen analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la interviu: 1 zi lucră toare de la expirarea termenului depunere a contestațiilor privind interviul, cu afişare imediată,
13.12.2021, cu afișare imediată, maxim ora 1530;
Toate listele privind rezultatele probelor sau privind rezultatele contestațiilor se afișează la sediul
Primăriei Municipiului Reșița, precum şi pe pagina de internet a acesteia: www.primariaresita.ro .
Bibliografia :
Bibliografia și Tematica pentru funcția contractuală de MEDIC (SCOLAR)- temporar vacantă:
- Ciofu E., Ciofu C.- "Esențialul în pediatrie" - Ediția II-a, Editura Amalteea, București, 2000;
- C. Bocarnea “Boli infecţioase și epidemiologice la copii şi adolescenţi”, Editura: Info-team, 1999;
- Ioan Popa, Carmen Vettori, Liviu Pop- “Pediatrie practica de urgenta”, Editura Mirton Timisoara
1996.
Tematica:
1.Rahitismul carențial comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente.
2.Vărsăturile, hematemeza, sângerarea rectală.
3.Durerile abdominal recurente.
4.Boala diareică acută simplă.
5.Sindroame de malabsorție.
6.Boala celiac.
7.Boli inflamatorii cornice ale colonului.
8.Insuficiență pancreatică exocrină. Fibroză chistică.
9.Parazitoze intestinale.
10.Ulcerul gastro-duodenal la copil.
11.IACRS, rinofaringita acută, adenoiditele acute și cronice, angine acute, sinuzite, otită medie, acută,
otomastoidita acută și cronică, laringitele acute, traheobronșite acute.
12.Astmul bronșic, bronșiolitele acute, weezing, recurent.
13.Tulburări de ritm și de conducere.
14. HTA la copil.
15.Șocul în pediatrie.
16.Reumatismul articular acut.
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17.Infecțiile tractului urinar.
18.Glomerulonefrita acută postinfecțioasă.
19.Hepatitele cronice și cirozele hepatice.
20.Sindroamele anemice: anemia hipocroma hiposideremică, sindroamele telasemice.
21.Patologia hemostazei: trombocitopenii, coagulopatii - hemofilii.
22.Convulsii accidentale și epilepsia copilului.
23.Sindromul de hipertensiune intracraniană și edemul cerebral acut.
24.Intoxicațiile accidentale cu alcool etilic și metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci
otrăvitoare, plumb și derivații, substanțe methemoglobinizante, substanțe corozive, organofosforate,
antropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substanțe deprimante ale SNC, digitală antagoniști ai
vitaminei K.
25.Meningitele acute.
26.Encefalite acute.
27.Rujeola.
28.Varicela.
29.Rubeola.
30.Tusea convulsivă.
31.Scarlatina
32.Parotidita infecțioasă.
33.Toxinfecțiile alimentare.
Bibliografia suplimentară pentru funcția contractuală de MEDIC (SCOLAR)- temporar
vacantă:
1. Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului de Asistență Medicală Preuniversitară,
aprobată prin H.C.L. nr. 274/27.08.2020;
2. Ordinul 4.629 din 13 august 2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor,
elevilor din unitățile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a
colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;
3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările și completările(Obligația lucrătorilor);
Atribuțiile din fișa posturilor sunt anexate la anuțul publicat.
Informaţii suplimentare privind concursul: sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1
Decembrie 1918, nr.1A, la secretarul Comisiei de concurs, Bololoi Florina – inspector în cadrul
Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, Tel. 0255/221677 sau pe pagina de internet a
instituției:www.primariaresita.ro
P R I M A R,
POPA IOAN
DIRECTOR EXECUTIV,
Asofroniei-Uzun Maria

ȘEF SERVICIU,
Țugmeanu Maria

Inspector,
Bololoi Florina
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