Anunt privind organizarea concursului
pentru ocuparea unui post vacant de
asistent medical comunitar si a doua posturi de asistent medical generalist
COMUNA OSICA DE SUS
organizează:
în data de 23 septembrie 2015, ora 10,00
concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical comunitar si doua posturi de
asistent medical generalist

1.Numarul si nivelul posturilor scoase la concurs : 1 post asistent medical comunitar si 2
posturi de asistent medical generalist , functii contractuale de specialitate, studii postliceale.
2.A.Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs :
-cerere tip de inscriere la concurs , pusa la dispozitie de catre secretarul comunei ;
-copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii ;
-copie documente care atesta nivelul studiilor si copii documente care atesta specializarea ;
-cazier judiciar;
-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate ;
-curriculum vitae .
B.Locul de depunere a dosarului :
-Primaria comunei Osica de Sus, str. Republicii , nr. 70 – secretariat
C.Date de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs : Marin
Dragomir, telefon : 0768109273 , fax 0249/417910, 0249/418064 email:
primar@primariaosicadesus.ro .

3.Conditii specifice :
-cunostinte teoretice si practice pentru ingrijirea bolnavilor la domiciliu;
- timp de raspuns la solicitarea pacinetului max. 10 min;
- disponibilitate de interventie permanet;

- capacitate de empatizare;

4.Conditii necesare ocuparii unui post vacant de natura contractuala :
-are cetatenia romana sau a altor state membre ale UE si domiciliat in Romania ;
-cunoaste limba romana scris si vorbit ;
-are varsta minima legala ;
-are capacitate deplina de exercitiu ;
-are stare de sanatate corespunzatoare ocuparii postului conform adeverintei medicale ;
-indeplineste conditiile de studii ;
-nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infatuirea
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.
5. A. Tipul probelor de concurs :
-selectie dosare ;
-proba scrisa si interviu
B.Locul desfasurarii concursului : sediul primariei comunei Osica de Sus, str. Republicii , nr.
70
C. Data si ora desfasurarii probelor de concurs :
-18 septembrie 2015 selectie dosare , ora 10,00
-23 septembrie 2015, ora 10,00 - proba scrisa si interviul
6.Bibliografia pentru postul de asistent medical comunitar:

-Bocârnea C. - Boli infecțioase și epidemiologie – Manual pentru școlile postliceale sanitare,
Ed. Infoteam, 1995;
-Borundel C. – Manual de Medicină internă pentru cadre medii, Ed. All București, 1995;
-Chiru F., Chiru G., Moraru L. – Îngrijirea omului bolnav și a omului sănătos,
Ed. Cison, București, 2001;
-Titirca L. – Manual de îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali,
Ed. Viața Medicală Românească, București, 2003.

-Legea nr.53/2014 pentru aprobarea O.U.G.

144/2008

privind exercitarea profesiei de

asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical precum şi
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România .
-Ord. Nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor
nosocomiale în unităţile sanitare
-Ord. Nr.219/2002 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;
Bibliografia pentru posturile de asistent medical generalist:
-BOLI INFECȚIOASE ȘI EPIDEMIOLOGIE – Manual pentru școlile

postliceale

sanitare, Bocârnea C., Editura Infoteam, 1995;
-MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ PENTRU CADRE MEDII,
Borundel C., Editura All București, 1995;
-URGENȚELE MEDICO - GHIRURGICALE – SINTEZE – ediția a III –a
Lucreția Titircă, Editura Medicală, 2006
-ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA OMULUI,
I.C. Voiculescu, I.C. Petricu, Editura Medicală, 2006
-DIAGNOSTICE DE NURSING – NADA INTERNATIONAL
Editura Medicală, 2008
-TEHNICA ÎNGRIJIRII BOLNAVULUI – Ediția a VII –a,
Carol Mozes, Editura Medicală, 2008
-Ord. Nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor
nosocomiale în unităţile sanitare ;
- Ord. Nr.219/2002 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale .
7.Calendarul de desfasurare a concursului :
A.Data limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs :
- 14 septembrie 2015 , ora 10,00 .
B.Datele de desfasurare a probelor de concurs :
-selectia dosarelor 18 septembrie 2015 , ora 10,00 ;

-proba scrisa si interviul 23 septembrie 2015, ora 10,00.
Rezultatele se vor afisa in aceeasi zi in care se sustin probele la ora 15,30.
Termenele in care se pot depune contestatiile : o zi lucratoare de la data desfasurarii probei.
Rezultatele la contestatii se vor afisa in maximum doua zile lucratoare de la inregistrarea
acestora.
Rezultatele finale ale concursului vor fi afisate in trei zile lucratoare de la data sustinerii lui.
Ion CIOCAN,
Primarul comunei Osica de Sus

