
ROMANIA
ORA$UL BICAZ

JUDE,TUL NEAMT

AI{Ui\T
Primdria oraqului Bicaz:, cu sediul in localitatea&icaz, str. Barajului, nr 4, judeiul Neamf,

organizeazd concurs conform E!',G.2861201 l, pentru ocuparea funcliei contractuale vacante de:

asistent medical debutant din cadrur compartimrentului cre6*
Conculsul sre va desfEqura astfel:

- Proba scrisd ln data de 22.05,1'01 9, oral000 ,

- Proba interviu in data de 27 .0:i.2A19, ora1000,

Pentru participarea la conctns candidalii trebuie s[ ihdepiineasci urmatoarele condi]ii:

o $coald postliceal[ sanitarrl absolvit[ cu diplornd. rsau echivalentd in specialitatea

asistent medical generalist

o certificat membru eliberat de OAMGMAMR", care sb. ateste dreptul de exercitare a

profesiei de asistent merdioal

o adeverinti in care si sp,lcifice cd are vechime de vrclluntariat ca asistent medical de 6

luni
Candidalii vor depune dosarele cle participare la concurs p6n[ pe clata de 13.05.2019 la sediul
Primflriei oragului Bicaz

Condilii generale pentru oouparea postului:

a) are ceti;enia romin6, cetagenie a altor state membre ate Uniunii Europene sau a statetor

apartinand spagiutui Economic European ;i domicitiut in Romania:

b) cunoapte limba romAn6, r;cr1is gi vorbit;

c) are vArsta minimi regtementat6 de prevederite tegate;

d) are capacitate deptini de exercifiu;

e) are o stare de sdn6tate corespunzitoare postutui perrtru care candidedzd, atestati pe baza

adeveringei medicate etiberate de medicut de famitie saru de unit[gite sanitare abititate;

f) indepl'ine$te conditriite de str.rdii 9i, duph caz, de vecl"rime sau atte conditii specifice potrivit

cerinpetor postutui scos [a concurs;

g) nu a fost condamnati definitiv pentru sSvArgirea unei infracgiuni contra umanitdfii, contra

statutui ori contra autorititrii, de serviciu sau in tegldturl cu serviciu[, care impiedicd

inf6ptuirea justiliei, de fat:; ori a unor fapte de corupgie sau a unei jnfractiuni sdvarsite cu



intengie, care ar face'o in,compatibill cu exercitarea funcgiei, cu exceptia situatriei in care a

lntervenit reabititarea.

Dosarul de Tnscriere la concurs va conflne urmitoanele documente:
l. cererea de inscriere la rloncursul/examenul, adresiltii conducfltorului institugiei publice

organizatoare;

2' copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dup6
caz,;

3. copie dup5 studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomd <ie bacalaureat

4" copie dupb certificat de absolvire a $colii postliceale sanitare;

5' copie dupd Certificat membru etiberat de OAMGAIAAAR, care si ateste dreptul. de exercitare a

profesiei de asistent medicat qii aderverin!6 etiberatd de oAMGMAMR;

6' Copie duph contract de voluntariat sau adeverinfd din cilre sd rezulte cX a efectuat votuntariat ca

asistent medica[ pe o perioadii de 6 tuni"

7. cazierul judiciar sau o declaralie pe propria r6spundere cb nu are antecedente penale care sd-l
facd inc<rmpatibil cu funclia p,entru care candtdeazil;

8. adeverinfd medicald core sE ateste starea de sdndtate corespunz[toare eliberatd cu cel mult 6
luni anterior derulSrii con,;ursului de cdtre meclicul ele familie al candidatului sau de citre
unitdlile sanitare abilitate ;

9. curriculum vitae.( un dosar plic)

Relatii suplimentare la sediul Prim[riei orasului Bicaz, compartiment resurse umane, tel
0233254310, int 109.

PRIMAR,
NICOLAA SALAGEAFI RESURSE U&IANE

cons sup PARNIC MARICTCA



ORA UL BICAZȘ
JUDE UL NEAMȚ Ț

BIBLIOGRAFIE
pentru asistent medical debutant 

din cadrul compartimentului CRE ĂȘ

1. Constitu ia Românieiț
2. Legea  nr  477/2004  privind  Codul  de  conduită  a  personalului  contractual  din

autorităţile şi instituţiile publice, republicata;
3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;
4. Ordinul nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
5. Ordinul  nr.  1226/2012  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  gestionarea

deşeurilor  rezultate din activităţi  medicale şi  a Metodologiei  de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

6. Ordinul  nr.  1563/2008  pentru  aprobarea  Listei  alimentelor  nerecomandate
preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase
pentru copii şi adolescenţi

7. Ordinul nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării
de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare
autorizate/acreditate,  privind  acordarea  asistenţei  medicale  gratuite  şi  pentru
promovarea unui stil de viaţă sănătos

PRIMAR,
            NICOLAE SALAGEAN        

RESURSE UMANE
          cons sup PARNIC MARICICA



ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA  POSTULUI DE 
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT 

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI CREȘĂ

1.  Constituția României;
2.  Legea  nr  477/2004  privind  Codul  de  conduită  a  personalului  contractual  din

autorităţile şi instituţiile publice, republicata;
3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata -  Capitolul IV

- Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului de la
art 73, până la 77;

4. Ordinul  nr.  653/2001  privind  asistenţa  medicală  a  preşcolarilor,  elevilor  şi
studenţilor  -  Anexa  4   Atribuţiile  cadrelor  medii  sanitare  din  cabinetele  medicale  din
grădiniţe privind asistenţa medicală preventivă şi curativă

5. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de
date privind deşeurile rezultate din activităţi  medicale - Capitolul II,  Capitolul  III,  Capitolul VI,
Capitolul VIII;

6.  Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi
şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescent;
      7. Ordinul nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de
sănătate  a  preşcolarilor  şi  elevilor  din  unităţile  de  învăţământ  de  stat  şi  particulare
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui
stil  de viaţă sănătos – fără :Atribuţiile medicului dentist şcolar, Atribuţiile cadrului mediu
dentist,  Atribuţiile  direcţiei  de  sănătate  publică  judeţene/a  municipiului  Bucureşti,
Atribuţiile  directorului  unităţii  de  învăţământ,  Atribuţiile  dirigintelui/profesorului  pentru
învăţământ primar şi preşcolar, Atribuţii specifice personalului didactic,  Atribuţii specifice
personalului  didactic  auxiliar,  Atribuţii  specifice  personalului  nedidactic,  Atribuţiile
inspectoratului  şcolar judeţean/al  municipiului  Bucureşti,  Barem minim pentru dotarea
unui  cabinet  de  medicină  dentară  şcolară  Medicamente  obligatorii  conform  Deciziei
Colegiului  Medicilor  nr.  10/2007 privind  conţinutul  minim al  trusei  de  urgenţă  pentru
cabinetul de medicină dentară

 


