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ANUNT
UAT Orasului Rupea, judetul Brasov persoana juridica de drept public conform art.96
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ
reprezentata legal conform art.154 alin (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei
nr.57/2019 prin Domnul Primar Bardas Nicolae Liviu cu sediul in orasul Rupea, str. Republicii,
nr. 169, judetul Brasov, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii,
cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, a
Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii,
grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul
sanitar. Orasul Rupea organizeaza concurs de recrutare pentru un numar de 2 posturi, ocuparea
pe perioada nedeterminata a urmatoarei functii contractuale vacante de :

ASISTENT

MEDICAL COMUNITAR GRAD PROFESIONAL ASISTENT, STUDII MEDII, IN
CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA RUPEA

Calendar de desfasurare a concursului
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Etapa Concurs

Data

Ora

Perioada pentru depunere a dosarelor
Termen afisare selectie dosare
Termen depunere contestatie la selectie
dosare
Termen analizare si afisare rezultat
solutionare contestatii la depunere
dosare
Data desfasurarii probei scrise
Termen afisare rezultat proba scrisa
Termen depunere contestatie proba
scrisa

22 Septembrie 2020
23 Septembrie 2020
25 Septembrie 2020

16:30
10:00
10:00

26 Septembrie 2020

10:00

30 Septembrie 2020
30 Septembrie 2020
01 Octombrie 2020

11:00
16:00
16:00
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8
9
10
11

Termen analizare si afisare rezultat
solutionare contestatii la proba scrisa
Data desfasurarii probei de interviu
Afisare rezultat proba interviu
Termen depunere contestatie proba
interviu
Termen analizare si afisare rezultat
solutionare contestatii la interviu
Afisare rezultat final concurs

12
13

02 Octombrie 2020

10:00

02 Octombrie2020
02 Octombrie2020
05 Octombrie 2020

12:00
14:00
12:00

05 Octombrie 2020

14:00

05 Octombrie 2020

16:00

Conditii generale de ocupare a postului
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii generale conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin
Hotararea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) Are capacitate deplina de exercitiu;
e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) Indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau de alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infarctiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea.
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Conditii specifice de ocupare a postului
•

Diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale
prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor
liceelor sanitare, promotiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
dovedite cu diplome de absolvire;

•

Diploma de bacaleaureat;

•

Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – minim 6 luni;

•

Disponibilitate pentru lucru in teren;

•

Cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu;

•

Calitate de membru in Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,Moaşelor şi Asistenţilor;

•

Medicali din România;

•

Avizul de libera practica pe anul 2020;

Continut obligatoriu dosar de concurs
Conform art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru
inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele
documente:
− cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
− copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
− copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
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unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului ;
− copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
− cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
− 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 ( adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii);
− curriculum vitae;
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau dupa
caz, adeverintele care atesta vechimea in munca vor fi prezentate si in roginal in vederea
verificarii conformitatii copiilor acestora.

Primar
Ec. Bardas Nicolae Liviu

Secretar General UAT
Jr. Roman Ioana Madalina
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Bibliografie
1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
3. O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate
de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;
4. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara;
5. H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice
locale;
6. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea derepturilor copilului cu modificarile
si completarile ulterioare;
7. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și
funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România
8. Hotararea nr. 2/2009 a OAMGMAMR privind adoptarea Codului de etica si deontologie
al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania
Nota: la toate actele normative mentionate se vor avea in vedere completarile si
modificarile

Primar

Secretar General UAT

Ec. Bardas Nicolae Liviu

Jr. Roman Ioana Madalina
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