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A N U N Ț 
 

Primăria comunei Valea Calugareasca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant  
de asistent medical   in cadrul Compartimentului asistenti medicali in cadrul unitatilor de invatamant. 

 
Condiții generale de inscriere la concurs, conform art.3 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand 
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului  pentru care candideaza, atestata pe  baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului  ori  contra  autoritatii,  de  serviciu  sau  in  legatura  cu  serviciul,  care  impiedica 
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu 
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 
intervenit reabilitarea. 

 
Condiții specifice de inscriere la concurs:  
  - diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform 
Hotararii Guvernului nr.797/1997; 
 - diploma de bacalaureat; 
            -certificat de membru OAMGMAMR si adeverinta de inscriere la concurs 
eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii nr. 35/2015 a OAMGMAMR; 
  - certificat de integritate comportamentala conform Legii 118/2019. 
Condiţiile specific pentru ocuparea postului 
 

- conditii vechime in specialitatea studiilor: minim 5 ani; 
 

Desfasurarea concursului: 
 

- proba scrisa -  14.11.2019, ora 1000. 
Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Valea Calugareasca - Compartimentul 

resurse umane in perioada 23.10.2019 -  06.11.2019 . 
Relatii suplimentare la Compartimentul resurse umane, telefon 0764967077 – persoana de contact 

Viorica Mocanu, inspector superior. 
Toate comunicarile se vor face pe site-ul institutiei si la avizier. 
Programul institutiei : luni –  vineri 8,00 – 16,00. 

 
Bibliografie: 

1. Constitutia Romaniei; 
2. C.Borundel – Manual de medicina interna pentru cadre medii – Editura All Bucuresti, anul 1995; 
3. Mihailescu M – Chirurgie pentru cadre medii – Editura medicala, Bucuresti, anul 1999; 
4. Mozes C. – Tehnica ingrijirii bolnavului (editia aVI a) Ed. Medicala, Bucuresti 1999; 
5. F.Chiru, G.Chiru si  L.Moraru – Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos – Ed. Cison Anul 2001; 
6. Titirica L.  – Urgente medico – chirurgicale – Sinteze – Editura  Medicala, Bucuresti 2001; 
7. Titirica L. Manual de ingrijiri special acordate  pacientilor de catre asistentii medicali – Ed. Viata 

Medicala Romaneasca 2003; 
8. C. Bocarnea – Boli infectioase si epidemiologie – Manual  pentru scolile postliceale sanitare  Editura  
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Infoteam 1995; 
9. Ord. Ministerul Sanatatii si Familiei nr. 984/1994; 
10. Codul de etica si deontologie profesionala  a asistentului medical – 2003; 
11. Legea nr. 307/2004 – privind  exercitarea profesiei de asistent si a profesiei de moasa, precum si 

organizarea si functionarea  Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 578/30.06.2004;  

 
Dosarul de inscriere la concurs va contine in mod obligatoriu: 
 

a) Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice; 
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
c) Copia certificatului de nastere;  
d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul); 
e) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului, 
copie diploma bacalaureat; 

f) Copie Certificat de Membru in Ordinul Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor 
medicali din Romania si adeverinta de inscriere la concurs 
eliberata de OAMGMAMR( original); 

g) Certificat de integritate comportamentala conform Legii 118/2019 (original); 
h) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in 

specialitatea studiilor, in copie; 
i) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 

incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
j) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel putin 6 luni 

anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate;  

k) Curriculum vitae; 
 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului 
si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

In cazul documentului prevazut la lit. i), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, 
care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are 
obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana 
la data desfasurarii primei probe a concursului. 

Actele prevazute la lit. b), c), d), e), f), h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii 
copiilor cu acestea. 

 Dupa incheierea perioadei de inscriere la concurs nu se mai admit documente in vederea completarii 
dosarelor de concurs . 

 
Etapele concursului 

a)Selectia dosarelor de înscriere; 
b)Proba scrisa, proba eliminatorie daca nu se intrunesc 50 puncte; 
c)Interviul, proba eliminatorie daca nu se intrunesc 50 puncte. 

 
 

 
 

 

                         
   PRIMAR,     COMPARTIMENT R.U. 
                              Vasilică Neacşu                   Mocanu Viorica 
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