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ANUNȚ
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii de
execuție în regim contractual
În temeiul art. 7 din HG nr 286/2011,
Primăria comunei Bogdănești organizează în data de 10.05.2016, concurs pentru ocuparea
postului vacant contractual pe perioadă nedeterminată: asistent comunitar medical principal.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Bogdănești, orele 10.00 – proba scrisă, iar
în data de 11.05.2016 – interviul.
Condiţii generale şi specifice
Condiţii generale
Condiţii specifice
studii de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă ori membru al Ordinului Asistenţilor Medicali
studii postliceale echivalate conform HG nr. 797/1997
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, cunoştinţe operare PC, web

Bibliografie pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar






H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Lege 477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual
Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale
Legea nr. 272/2004- R privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Ordin 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul
de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru
serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;








Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din
Romania – Hotărârea Ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din
România nr. 2/2009;
O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a
profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
ˮTehnici de îngrijire generală a bolnavilorˮ - 1983, Georgeta Baltă, Ed. Didactică şi Pedagogică, orice
altă sursă de informaţii;
ˮSarcina, naşterea şi nou născutulˮ - Ed. Meteor press – 2004, orice altă sursă de informaţii.

Condiții de participare : cele prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011.
Acte necesare înscrierii la concurs: cele prevăzute de art. 6 din HG nr. 286/2011.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei până la data de 25.04.2016. Relații la
0235428954, 0766076755.
Primar,
Dorobanțu Ion

