PRIMARIA COMUNEI SAPOCA
JUDETUL BUZAU
Nr.2310/10.05.2019
ANUNT
Primaria comunei Săpoca, judetul Buzau, organizeaza concurs pentru ocuparea
functiei contractuale de asistent medical comunitar, în cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei.
Dosarele de concurs se depun la sediul primariei, la d-nul Dobrie Cezar-Florin,
secretar comisie concurs, pana la data de 30.05.2019, ora 1400 , si vor contine urmatoarele
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei;
b) copia actului de identitate;
c) copie diploma de bacalaureat;
d) studii de specialitate: diploma de absolvire/licență sau echivalenta a uneia din
următoarele categorii de instituții de învățământ: Școala postliceală sanitară; Colegiul
medical universitar; Facultate de asistență medicală/moașe;
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) 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;
h) certificat de membru Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R.);
i) aviz pentru exercitarea profesiei, valabil, sau adeverință eliberată de Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala
Buzău, după caz;
j)asigurare pentru malpraxis, vizată la zi;
k) curriculum vitae;
l) certificat de grad principal
Copiile documentelor vor fi insotite de originale pentru conformitatea acestora.
Poate participa la concurs persoana care indeplinesc urmatoarele conditii:
I.Criteriile generale în vederea ocupării funcţiei de asistent medical comunitar:
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;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
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g) nu a fost condamnat 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;
h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
i) nu a desfășurat activități de poliție politică astfel cum este definite prin lege;
II.Criteriile specifice în vederea ocupării funcţiei de asistent medical
comunitar:
a) studii de specialitate: diploma de absolvire/licență sau echivalenta a uneia din
următoarele categorii de instituții de învățământ: Școala postliceală sanitară; Colegiul
medical universitar; Facultate de asistență medicală/moașe;
b) certificat de membru Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R.);
c) aviz pentru exercitarea profesiei, valabil, sau adeverință eliberată de Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România –
filiala Buzău, după caz;
d) asigurare pentru malpraxis, vizată la zi;
e) certificat de grad principal;
f) vechime minim 5 ani ca asistent medical în specialitatea medicină generală;
Probele de concurs sunt urmatoarele:
a) selecția dosarelor de înscriere: în termen de maxim două zile lucrătoare de
la data expirării termenului de depunere a dosarelor
b) proba scrisa, care se desfasoara la sediul primariei in data de
10.06.2019,ora 1000 ;
c) proba interviu, care se desfasoara la sediul primariei in data de
11.06.2019,ora 1000 ;
Rezultatele selectiei dosarelor se afiseaza la sediul primariei in termen de două zile
lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Rezultatele probelor sustinute se afiseaza la sediul primariei in termen de o zi
lucratoare de la expirarea termenului de la sustinerea probelor.
Contestatiile se pot depune la secretarul comisiei in termen de o zi lucratoare de la
afisarea rezultatelor selectiei dosarelor sau a probelor sustinute, dupa caz, iar rezultatele
acestora vor fi afisate in aceeasi zi.
Rezultatele finale vor fi afisate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a contestațiilor pentru proba de interviu.
Bibliografia pentru concurs este stabilita dupa cum urmeaza:
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicatăcu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 448/2016 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap republicată cu modificările și completările ulterioare;
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-LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri public
-Tehnici de evaluare și îngrijiri acordare de asistenții medicali – Lucreția Titirică,
Editura Viața medicală Românească;
- Ordonanța de Urgență nr. 162/2008 privind transferal ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației
publice locale;
- H. G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice deaplicare a O. U.G.
nr. 163/2008 privind transferal ansamblului de atribuții și competențe exercitate de
Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
- O.U.G. nr. 18/2017 – privind asistența medicală comunitară;
- Legea nr. 180/2017 pentru aprobarea OUG nr. 18/2017 – privind asistența
medicală comunitară;
- Ordinul nr. 393/630/4236/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în
vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii ecluziunii sociale
și combaterii sărăciei;
- H.G. nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce
revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicate în
prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în risc de părăsire sau părăsiți în unitățile
sanitare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice;
- H.G. nr. 2/2009 privind adoptarea Coduli de etică și deontologie al asistentului
medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;

P.PRIMAR,
VICEPRIMAR
ILIE ION
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