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ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare în postul de  

asistent medical la Grădinița cu program prelungit ”Căluțul de Mare” Constanța din U.M.02022 

Constanţa 

 

          Postul pentru care se organizează examenul de promovare este de asistent medical la Grădinița cu 

program prelungit ”Căluțul de Mare” Constanța al U.M. 02022 Constanţa. 

 

Condiții de participare: 

- vechime în treapta profesională din care promovează – minim 6 luni; 

 

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

- cerere de participare la examen adresată comandantului U.M. 02022 Constanţa;  

- fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, certificate 

pentru conformitate cu originalul. 

 

Data limită până la care se poate depune cererea de înscriere la examen este: 11.08.2020, ora 

15.30. 

 

Cererea de înscriere la examen se depune la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea 

Constanţa, persoana de contact, secretar, P.c.c. VÂLSAN Valentina, telefon 0241/655650 sau 

0241/655651, int. 258.   

 

Tipul probei de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

1. Probă scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în 

data de 19.08.2020, începând cu ora 10.00, pav. D6, încăperea nr. 224 (rezervă încăperea nr. 114). 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 20.08.2020, până la ora 15.00, la sediul U.M. 

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 21.08.2020, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de 

contact, secretar, P.c.c. VÂLSAN Valentina, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 258. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02022, 

str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în data de 24.08.2020, până la ora 15.00. 

 

Bibliografia de examen: 

1. Urgențele medico chirurgicale – Sinteze, Lucreția TITIRCĂ, Editura medicală;  

2. Ordinul comun nr. 5298 MECS / 1668 MS / 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind starea de 

sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare 

autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil 

de viață sănătos. 


