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ANUNT 

 

 Primaria  Girla Mare, judetul Mehedinti organizeaza concurs in vederea ocuparii  postului  vacant de 

asistent medical comunitar principal, PL, pe perioada nedeterminata.  

 Dosarele pentru concurs se vor depune pana la data de  18.10.2016 ora 12 si vor cuprinde urmatoarele 

documente: 

1. Cerere de inscriere. 

2. Curriculum vitae. 

3. Copie xerox : act de identitate,certificat de casatorie, diploma de studii (scoala postliceala 

din care sa rezulte  specialitatea ). 

4. Copie carnet de munca / adeverinta(dupa data de 01.01.2011) insotita de extras Revisal 

eliberat de Inspectoratul Teritorial de Munca care sa ateste vechimea in specialitate 

(minimum 5 ani  ca asistent medical ). 

5. Copie asigurare malpraxis . 

6. Copie Certificat membru OAMMAMGR . 

7. Cazier judiciar. 

8. Copie Certificat grad principal 

9.  Adeverinta de la medicul de familie (apt medical). 

10. Copii dupa eventualele certificate pentru cursuri de  perfectionare profesionala. 

11. Dosar cu sina. 

12. 20 coli xerox A4. 

               Copiile dupa actele mentionate anterior se prezinta insotite de documentele originale. 

               Condiţii de desfăşurare a concursului: 

         1.Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere: pana la data de 18.10.2016 ora 12; 

         2.Proba scrisă: 25.10.2016 ora 10.00; 

         3.Interviul:       27.10.2016 ora 10.00. 

 

               Relatii suplimentare puteti obtine la compartimentul resurse umane al primariei Girla Mare sau la  nr. de  

telefon 0252/393012 

 

Bibliografia constă în următoarele acte normative: 

 

 Hotărârea nr. 2/2009, privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al 

moaşei şi al asistentului medical din România ; 

 O.U.G. nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănatăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale ,republicată ; 

 H. G. 56/2009,  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănatăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale ,republicată ; 

 O.U.G nr. 144/2008,  privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,republicată.   

 

 

  

Primar, 

Baicu Dumitru 


