JUDEŢUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAŞULUI COVASNA
RO-525200 Covasna, str.Piliske nr.1 Tel.:+40-267-340001, fax.: .:+40-267342679 E-mail: primar@primariacovasna.ro

Nr.___________________________
Ind.dosar:_____________
ANUNŢ
Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea
a doua posturi de asistent medical principal, la Grădiniţa cu Program
Prelungit nr.1 Covasna, respectiv la Liceul Kőrösi Csoma Sándor Covasna.
Concursul va fi organizat
la sediul Primăriei oraşului
Covasna, sala şedinţe:
- în ziua de 24.06.2015, orele 10,00 – proba scrisă
- în ziua de 26.06.2015, orele 13.00 proba de interviu
(candidaţii care obţin nota 7 minim vor promova la proba
de interviu)
Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei,
cam.6, până la data de 17.06.2015.
Condiţiile de participare:
- 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, respectiv școală
sanitară postliceală, cu examen pentru obtinerea gradului principal
- 5 ani vechime ca asistent medical
- 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.
- cunoasterea limbii maghiare constituie un avantaj
Dosarul de concurs va conţine:
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 și copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea
sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;
f)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;
g)curriculum vitae;
Bibliografie:
-Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I,
sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii
primar),
- O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile
administraţiei publice locale
- Norme Metodologice de aplicare a O.U.G. 162/2008, aprobată prin H.G.
nr.56/2009
- Ordinul nr.653/2001 privind asistenţă medicală a preşcolarilor, elevilor şi
studenţilor
-HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi
deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului
medical din România
-HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Tematică:
- îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării
- îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos
- urgenţe medico-chirurgicale
- boli infecţioase şi epidemiologice
- traumatismele părţilor moi şi ale oaselor
- anemiile
C. Marcean, V.Mihailescu: Puericultura şi pediatrie
F.Chiru, G.Chiru, L.Moraru: Îngrijirea omului bonav şi a omului sănătos
L.Titirică: Urgenţe medico-chirurgicale- Sinteze
C. Bocarnea: Boli infecţioase şi epidemiologice
S.Daschievici; M. Mihailescu: Chirurgie
C.Borundel: Manual pentru cadre medii
C. Oancea: Manual pentru nurcing psihiatric
Gh. Nicolae, M. Timofte, V. Gherghina, L. Iordache: Ghid de nurcing
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