Nr. 42858 / 15.10.2021

ANUNŢ
Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în
perioada 08–11.11.2021 a concursului pentru ocuparea următorului post de natură contractuală vacant din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:
➢ 1 post asistent medical, grad profesional principal – Compartiment Asistență medicală
comunitară;
Condiţii generale de participare la concurs:
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte
următoarele condiţii:
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.
Condiţii de participare specifice:
Nr

1

FUNCŢIA

Asistent medical, grad profesional principal

Concursul constă în:
➢ selecţia dosarelor;
➢ proba scrisă;
➢ interviul.

NR.
POSTURI

CONDIŢII

1

- școala postliceală sanitară în specialitatea
medicină generală sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform H.G. nr.
797/1997;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat
și valabil la data concursului;
- adeverință pentru participare la concurs eliberată
de O.A.M.G.M.A.M.R.;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cerere 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
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
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 sa-l 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);
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;
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu
acestea.
Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Vulcan astfel:
1. Proba scrisă: 08.11.2021 ora 1100, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan;
2. Interviul: 11.11.2021 ora 1100, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan;
Dosarele se depun la Primăria municipiului Vulcan - compartimentul resurse umane – în perioada
15.10.2021 – 28.10.2021 orele 16ºº.

TEMATICA:
PEDIATRIE şi PUERICULTURĂ
1. Asigurarea nevoilor de nutritie şi metabolism ale copilului
2. Vaccinările în cursul copilariei
3. Urgenţe în pediatrie;
ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spălături, clisme;
URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de
urgenţă;
3. Edemul pulmonar acut (EPA):
-Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă;
-Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută;
-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);
4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile
spitaliceşti;
5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată;
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)
-cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă;
8. Insuficienta renală acută:

-cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, hemodializa (rinichiul
artificial)
-dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic.
9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;.
11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile
de urgenţă;
12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia
subarahnoidiană
-Conduita de urgenţă, conduita în spital.
13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;
14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;
15. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru);
-Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb);
-Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi;
BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE
1. Scarlatina - etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;
2. Rujeola - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
4. Varicela - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;
7. Gripa - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
8. Difteria - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
9. Tuberculoza - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
10. Hepatitele;
11. SIDA- etiologie, simptomatologie;
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