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ANUNŢ
Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant,
funcţie contractuală de execuţie de asistent medical, la Serviciul Cabinete Medicale
1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.
2. Condiţiile de participare la concurs:
2.1. Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011.
2.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuţie:
2.2.1. Studii: superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau studii superioare de scurtă durată în specializarea
asistent medical generalist/pediatrie.
2.2.2. Experienţă practică: minimum 6 (şase) luni.
3. Bibliografie:
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare
2. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 653/2001, actualizat
3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1563/2008
4.Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1955 /1995, actualizat
5. Boli infecţioase la copii şi adolescenţi
6. Măsuri de prim-ajutor în urgenţe la copii şi adolescenţi
Data, ora şi locul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs: 05.03.2012, ora 12,00., la sediul Direcţiei de Asistenţă
Socială şi Medicală, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 2-4, camera 3.
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 28.03.2012, ora 10,00., la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, str.
Ştefan Octavian Iosif nr. 2-4, camera 3.
Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până în data de 29.02.2012 inclusiv, orele 15,00, la
Serviciul Resurse Umane Salarizare, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, str. Şt.O. Iosif nr. 2-4, camera 3.
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 6 din Anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, respectiv:
a)Copie act identitate;
b)Actele care atestă pregătirea şi experienţa profesională;
c)Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
d)Copia carnetului de muncă ori adeverinţă, după caz;
e)Cazier judiciar;
f)Curriculum vitae;
g)Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare a concursului.
Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu
originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-56.30.54.
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