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ANMCS 
unitate aflată în 

PROCES DE ACREDITARE 

Nr. 4409/18.04.2022 

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI / EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA 
POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE BALNEO -FIZIOTERAPIE 

DEBUTANT - DESTINAT EXCLUSIV PERSOANELOR CU HANDICAP 

^ 

în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, a HG nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 448 din 6 
decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. 
Gheorghe Preda" Sibiu cu sediul în Sibiu, strada Dr. D Bagdasar, nr. 12, judetul Sibiu, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante: 

- asistent medical de balneo - fizioterapie - 1 post cu normă întregă destinat aplicării procedurilor de 
masaj pacienţiilor Secţiei Recuperare Neoropsihomotorie Copii; 
Condiţiile generale de participare: 

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, dupâ 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. 

Condiţiile specifice de participare la concurs: 
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 
797/1997 sau diplomă de licenţă, după caz, 
- deţine certificat de membru OAMGMAMR - specialitatea balneo - fizioterapie, avizat şi valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical de balneo-
fizioterapie) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu 
exercită profesia de asistent balneo - fizioterapie); 
- deţine certificat de încadrare în grad de handicap in termen de valabilitate, emis de comisiile de evaluare de la nivel 
judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti. 
- deţine certificat de integritate comportamentală eliberat de serviciul de cazier judiciar. 
- nu necesită vechime în muncă sau specialitate. 

Pentru înscrierea la concurs/examen 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; 
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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 să-1 facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă care să ateste că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei de asistent medical de 
balneo-fizioterapie eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
g) curriculum vitae; 
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Bibliografia / tematică pentru concurs /examen: 
" Masajul în kinetoterapie" Elena - Luminiţa Sidenco (2009). 

Partea a I-a. 
Cap.1.2 Manevrele fundamentale ale masajului clasic. 
Cap.1.9 Manevrele sedative decontracturante şi miorelaxante. 
Cap. 1.10. Manevrele excitant tonifiante. 
Cap.1.11. Manevrele cu efect reflex. 
Partea a Il-a. Masajul clasic pe regiuni. 
Partea a V-a. Reflxoterapia. 

Calendarul concursului/examenului este următorul: 
- 27.04.2022- publicare anunţ; 
- 11.05.2022 ora 15 :00 - termen final pentru depunerea dosarelor de înscriere; 
- 12.05.2022 ora 12 :00 - selecţia dosarelor; 

până la ora 15.00 - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 
- 13.05.2022 ora 15 :00 - depunerea contestaţilor la selecţia dosarelor; 
- 16.05.2022 ora 10 :00 - soluţionareacontestaţilor; 

până la ora 15.00 - afişarea rezultatelor soluţionării contestaţilor; 
- 19.05.2022 ora 11,00 - probă practică; 

până la ora 15:00 - afişarea rezultatelor; 
- 20.05.2022 până la ora 15 :00 - depunerea contestaţiilor la rezultatele probei scrise; 
- 23.05.2022 ora 10,00 - soluţionarea contestaţiilor; 

până la ora 15.00 - afişarea rezultatelor soluţionării contestaţilor; 
- 24.05.2022 ora 11,00 -interviu; 

până la ora 15.00 - afişarea rezultatelor interviului; 
- 25.05.2022 până la ora 15 :00 - depunerea contestaţiilor la rezultatul interviului; 
- 26.05.2022 ora 10.00 - soluţionarea contestaţiilor la rezultatul interviului; 

până la ora 15.00 - afişarea rezultatelor soluţionării contestaţilor; 
- 26.05.2022 până la ora 15.00 -afişarea rezultatelor finale ale concursului. 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a Ill-a, la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda" Sibiu situat în Sibiu, 
strada Dr. D Bagdasar, numarul 12, judetul Sibiu. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0269.214335 interior 164.: - Biroul Resurse Umane - persoană de 
contact ec. Maria Oancea. 

La fiecare etapă atîoîiicursului se pot prezenta numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
Sunt declaraţi ădmiş/ dupâ fiecare probă din concurs, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. 

M^agtrT* Şef Birou RUNOS, 
Jur. Flbî4 Ne4g Florin Orlăţan 
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