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ANUNŢ 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL 
,.. 

. . In baza Hotărârea GuvernL1lui Româ11iei 11r 286/2011 t. 
pr1v111d stabilirea princÎJ)iilor ge11erale de oc·u . . . ' pe11 l ll aprobarea Regula1ne11tulL1i-cadru 
f · ·1 pare a u11u1 post vaca11t sau t 
uncţ11 or co11tractuale şi a criteriilor de pro1n . ,.. . d . e1nporar vacant corespunzător 

personalului co11tractual di11 sectorul buget o~~:~t l~. g1; ed sa_~1 trep~e profes1011~le in1ediat superioare a 
ulterioare. ar p a I in on u11 publice, CLl mod1:ficăril e şi completările 

Pri1năria comu11ei Moroe11i · tld t l D,.. b · · 
septe1nbrie 2021 ora 1 O . . ' _J ,.. e, ll a1n ov1ţa, orgai11zează concL1rs/exan1e11 în data de 22 

, ,oo s1 mterv1u 1n data de 24 t b -· 2021 o post vacant contract 1 d ' • · - sep em 11e , ora 1 ,oo, pe11tru ocLtparea unui 

P 
. . ~a e exect1ţ1e pe durata 11edeter1ninată, de asiste11t rnedical - l nor1nă. 

entru part1c1parea la concu ·s d'd · · b · - ,.. · 
d

·t·. .fi 1 , can 1 aţii tre u1e sa mdepl1nească următorele conditii generale şi 
con 1, 11 spec1 1ce: ' 

1. Condiţii generale de ocupare a postului: 
. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state n1embre ale Uniunii Et1ropene sat1 a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic Europeai1 şi do1niciliul în Rornânia; 
b) cunoaşte li1nba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta n1inimă regle1nentată de prevederile legale; 
d) are capacitate depli11ă de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoai·e postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeveri11tei medicale eli berate de 111edicul de fa111ilie sat1 t1nitătile sa11Îtare abilitate· 
, ' ' 

f) îndeplineşte co11diţiile de stLtdii şi, după caz, de vechime saL1 alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la co11curs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru să,rârşirea u11ei i11fracţiuni contra tunanităţii , contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau î11 legătură cu servicit1l, care împiedică înfăptuirea jLLstiţiei , 
de fals ori a unor fapte de co111pţie sat1 a unei iruracţit1ni săvârşite cu intenţie, care ar face-o inco,npatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei î11 care a intervenit reabilitarea saLL cazier jt1diciar. 

2. Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă 

întreagă de asistent n1edical. 
a) absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat; 
b) deţinător al diplomei care atestă absolvirea stt1diilor de specialitate in do111eniLLI asiste11ţei 

n1edicale; 
c) deţinător al certificatult1i de me1nbrt1 0.A.G.M.A.M.R; 
d) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate; . . . 
e) adeverinţă care să ateste vecl1imea în mu11că şi vecl1imea în f1.1ncţ1e de 1n 11111n 1 311· 

A 

3. Concursul va consta an: 
- Pro ba scrisă 
a). data ş i ora desfăşurării: 22 septe111brie-2021: ora 10,o? . . 
b). locul desfăşurării: sediul Pri1năriei con1t~ne1 Maroe?~ - ~0111una Moroe111, satul 

P 
· ·pala~ nr ] 52 J. udeţul Dâ111bovita, î11 sala de şedinţe a Cons1l1ulu1 Local. 

r1nc1 , · , ' . fi b- fi' d de 50 pL111cte 
Probele su11t e li111inatorii , punctajt1l mi11i111 obţinut la 1ecare pro a im · 

Lt111ca, str. 



f\CTIVITĂTI : 
• 

1. PUBLICAREA ANUNTULUT 
' 30 august 2021 

2. DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS ALE CANDIDArflLOR LA 
REGISTRATURA PRIMĂRIEI COMUNEI MOROENI, JUDETUL . 
DÂMBOVIŢA ŞI VERIFICAREA DOCUMENTELOR DIN DOSAR 30 augL1st - 13 septen1brie 2021 

INTERVAL ORAR: 8,oo -16,oo 

3. SELECTIA DOSARELOR DE CĂ1~RE MEMBRII COMIS IEI DE • 

ORGANIZARE ŞI DESFAŞURARE A CONCURSULUI 14 septe1nbrie 2021 

4. AFIŞAREA REZULTATELOR SELECŢIEI DOSARELOR 14 septembrie 2021 , ora 12,oo 

5. DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND REZULTA1~ELE 
' 

SELECŢIEI DOSARELOR până pe data de 15 septen1brie 2021 , ora 12,oo 

6. AFISAREA REZULTA TELOR SOLUTIONĂRII , , 

CONTEST A TIILOR 
' 

15 septe111brie 2021 , ora 12,oo 

7. SUS TINEREA PROBEI SCRISE , 22 septembrie 2021 , ora 1 O,oo 

8. AFIŞAREA REZULTA TELOR PROBEI SCRISE 22 septembrie 2021 , ora 14,oo 

9. DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR PRIVIND REZULTATELE . 
PROBEI SCRISE până pe data de 23 septe1nbr1e 2021 , ora 14,oo 

10. AFIŞAREA REZULTATELOR SOLUŢIONĂRII 
CONTESTATIILOR • 

11. SUSŢINEREA INTERVIULUI 
~ 

12. COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA 
SUSTINEREA INTERVIULUI 

' 

23 septe111brie 2021 , ora 14,oo 

24 septe1nbrie 2021 , ora l 0,oo 

24 septembrie 2021 , ora 12,oo 

EPUNEREA CONTESTA TIILOR PRIVIND 
13. D , . " ~ e data de 27 septe1nbrie 2021 , ora 12,oo 

REZULTATUL INTERVIULUI pana P 

14. AFIŞAREA REZULTATELOR SOLUŢIONĂRII 
CONTESTAŢIILOR 

15. AFIŞAREA REZULTATULUI FINAL AL 
CONCURSULUI 

16. NUMIREA PE FUNCŢIE 

PRIMAR 
Moraru Mihai Lat1renţit1 

28 septembrie 2021 , ora 12,oo 

28 septembrie 202 1, ora 14,oo 

28 _ 30 septe1nbrie 2021 



4. Bil>liogr,1fi,1 tlc co11curs: 

Î Ql ? ( l .) ÎF
9
. Chirtt, G. Chiru si L. Moraru -Î11grij irea on1ului bol11av ş i a 01nt1lui sănătos _ Ed. Cison 

- --- pag._ 5 -335); , 

M d" 2~) Titirea Lucreţia - Îngrijiri speciale acordate pacie11ţ ilor de către as i steiiţii n1edica1i, Ed. Cartea 
e icala, 2018, (pag. 204 - 21 2; pag. 218 - 223; pag. 243 - 249; pag. 253 - 257· pag 264 _ 270· 

330 - 339; pag. 420 - 424; pag. 430 - 433); ' · ' pag. 

3 .) Pr?bl~~eA de ~utriţie, _creşte_re şi dezvoltare la copil - Gl1id preve11ţ ie - INSP voi. 6; 2016· 
4.) Pr1nc1p11 m al1n1entaţ1a copilului şi a gravidei - UNICEF - 2006; ' 
5.) Codul de etică şi deo11tologie al asiste11tult1i n1edical ge11eralis t al 1noase ,· ş ,· al · t t I · 

d
. l d' R A • • , as1s e11 LI u1 

me 1ca 1n 0111a111a din 09.07.2009; ' 
6:). O.U.G._ nr 18 din 27 februarie 2017- privi11d as i ste11ţa 111edica l ă co 111un i lară cu 111odi ficăril e şi 

co1npletar1le ulterioare; 
. 7.) Hotărâr~a de Gu_vern 1u·. 324/2019 - NORME METODOLOGICE di11 23 mai 2019 privind 

organizarea, funcţ1011area ş1 fina11ţarea activităţii de asiste11ţă medicală comunitară cu mod i ficăr i l e şi 
co111pletările ulterioare; ' 

8._) Ordinul 11r. 72? di11 30 apri lie 2020 privir1d stabilirea 111 ăst1rilor de sprij inire a persoanelor 
vul11erab1le care se af1ă în izolare la domiciliu, ca urmare a 1năstu·ilor de limitare a răspândirii COVID-19. 

5. Con1poncnţa dosarului de concurs: 
a)-cerere de înscriere la concurs adresată Pri111arului con1L111ei; 
b )-copia actului de ide11titate; 
c)-copiile docu111entelor care să ateste 11.ivelul studiilor şi ale altor acte care ates tă efectuarea unor 

specializări , precu1n şi copiile documentelor care atestă îndepli11irea condiţiilor specifice ale posttdui 
solicitate de autoritatea sau instit1.1ţia publică; 

d)-carnetul de 1nuncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, î11 meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor, în copie; 

e )-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspu11dere că nt1 are a11tecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care ca11didează; 

f)-adeverinţă medicală care să ateste starea de să11ătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării co11cursului de către 111edict1l de fai11ilie al candidatulL1i saLl de către uni tăţil e 

sa11itare abilitate; 
g)-curriculum vitae. 
Adeverinţa cai·e atestă starea de sănătate conţi11e, în clar, numărt1l , data, numele emitentL1lui şi 

calitatea acestuia, în formatul sta11dard stabilit de Ministert1l Să11ătăţii. 
în cazul documentului prevăzut la alin.(l) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosai·elor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nt1 are antecedente penale, are obli gaţ i a d_~ 
a completa dosarul de concurs cu originalt1l cazierului jt1diciar, cel n1ai târziu până la data desfăşurăr11 
pri1nei probe a concursului. 

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi preze11tate şi în original în vederea verifi cării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

6. Date de contact . 
Dosai·ele de concurs se vor depu11e la registratura Pri1năriei comL1nei Moroeni, judeţul Dâ rr~b?:iţa, 

după o verificare prealabilă privind conţiI1utul docL1111entelor din dosar de către secretarul co1n 1s1e1 de 

concurs, confor1n graficului de n1ai jos. 
Pe11tru iruormaţii supli111e11tare puteţi să ne co11tacta{i la telefon fix 0245/7722 13 - doanu1a 

Brinzoiu Roxana. 
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