ROMÂNIA
COMUNA SOVEJA
JUDETUL VRANCEA
Web: http://www.comunasoveja.ro, e-mail: contact@comunasoveja.ro
Telefon: 0237/242 001

ANUNȚ
Primăria Comunei Soveja, Județul Vrancea organizează concurs în vederea ocupării pe
durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical
comunitar al comunei Soveja , judetul Vrancea

I. Conditii generale necesare înscrierii la concurs:cele prevăzute de art.3 al
regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.286 din 23 martie 2011 cu
modificările și completările ulterioare.
•
•
•
•
•

•
•

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
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;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
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.
II. Conditii specifice

1. Diplomă de absolvire studii post liceale în specialitatea asistent medical;
2. Nu necesită vechime în domeniul studiilor;
3. Certificat de membru și aviz annual eliberat de Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

Dosarul de concurs va contine actele prevăzute de art.6 al regulamentului cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului Nr.286 din 23 martie 2011 cu modificările și completările
ulterioare:
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
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
e) 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;
f) curriculum vitae;
Actele prevazute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității,
copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs.
Nu se accepta depunere de dosare incomplete.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
1. Depunerea dosarelor :28 iunie - 11 iulie 2022; (11 iulie -termen limita depunere
dosare)
2. Selecţia dosarelor - 13 iulie 2022
3. Proba scrisa: 19 iulie 2022, ora 10,00;
4. Interviu – data anunțată dupa proba scrisă ;
Dosarele se vor depune la secretariatul comunei Soveja, judetul Vrancea – persoana de
contact – secretar comisie – Duțu Rodica, tel. 0237/242001
Detaliile complete privind conditiile de inscriere, actele necesare de inscriere, conditiile generale
si specific ale functiei, precum si bibliografia vor fi afisate la sediul institutiei publice -Primaria
comunei Soveja și pe pagina de internet a acesteia .
BIBLIOGRAFIE:
1. HG 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea,
funcționarea și finanțarea activității de asistentă medicală comunitară;
2. O.G. nr. 18/2017,privind asistența medicală comunitară;
3. O.G. nr.162/2008, privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate
de Ministerul Sanătații Publice către autoritățile administrației publice locale;

4. Manualul centrelor comunitare integrate;
5. Ordin nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor
rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de
date privind deșeurile rezultate din activități medicale
6. Legea 278/2015 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei
de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România aprobată prin
Legea 53/2014;
Baremele pentru evaluarea aptitudinilor fizice sunt cele prevăzute în Anexa nr.3 din
Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea
și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
Contestațiile la fiecare probă se pot depune în maxim o zi de la afisarea rezultatelor.
Se pot prezenta la următoarea probă, numai candidații declarați admisi la proba
precedent.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Soveja, județul Vrancea
telefon-0237/242001.

Primar,
Ionuț Filimon

