
Judeţul Suceava
Primăria comunei Pârteştii de Jos

Tel 0230237019, fax 0230237060, e-mail: pirtestii@yahoo.com

ANUNŢ
Primăria comunei Pârteştii de Jos, jud.Suceava organizează concurs pentru

ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante, din
cadrul Compartimentului asistență socială, autoritate tutelară și asistență medicală
comunitară, în data de 9.03.2021.
1. Denumirea postului vacant
- ASISTENT MEDICAL COMUNITAR DEBUTANT în cadrul Compartimentului
asistență socială, autoritate tutelară și asistență medicală comunitară.

2. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice:
-diplomă de școală sanitară postliceala (sau echivalentă) sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997
-diplomă de bacalaureat;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
e) cazierul judiciar și certificat de integritate comportamentală conform Legii nr.
118/2019 (se eliberează la cerere, de la poliție, odată cu cazierul judiciar).
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;
h)certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali din România);
i) adeverință de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform Hotărârii
nr. 35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.;

Copiile de pe actele stare civilă și de studii prevăzute mai sus se prezintă însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Date de contact secretariat comisie :
Primăria comunei Pârteştii de Jos, jud.Suceava, tel : 0230237019, fax 0230237060, e-
mail : pirtestii@yahoo.com- persoana care asigură secretariatul comisiei- consilier
principal Buliga Marius Adrian.
3. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:
Nivelul postului: execuție, membru în echipa comunitară integrate-asistent medical
debutant- salarizare la nivel P.L.-din Lg.153/2017.
Scopul prinicipal al postului: acordarea de servicii de asistență medicală comunitară în
scopul îmbunătățirii accesului populației aparținând grupurilor vulnerabile la servicii
medico-sociale de calitate, integrate la nivelul comunităților cu servicii ale medicului de
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familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale și serviciile
educaționale.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii superioare şi de vechime, în cel puţin unul din
domeniile solicitate pentru ocuparea postului ,
- 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.
- nu a comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical
comunitar:
- absolvirea de studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în
specializarea ’’asistență medicală’’;

4. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora de desfăşurare a concursului:
-probe de concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
-pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul la registratura generală a
instituţiei în zilele lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial Partea a
III a (15.02.2021) până la data de 26.02.2021 ora 16.
- Data, ora şi locul organizării probelor:
Marți-9.03.2021, ora 10- proba scrisă
Interviul se susţine la sediul Primăriei comunei Pârteştii de Jos, jud. Suceava într-un
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
5) Bibliografia de concurs este următoarea:
a) Ordonanța de urgență nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară cu
modificările și completările ulterioare.
b) H.G. nr. 324/23.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară.
c) Legea nr.272/iunie 2004 (actualizată) privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului publicată în Monitorul Oficial partea I nr.557 din 23 iunie 2004 cu modificările
și completările ulterioare.
d) Mama și copilul- Emil Capraru- ediția, a VI, revizuită.
e) C. Bocarnea: Boli infecțioase și epidemiologie.
f) Educația pentru sănătate în familie și în școală- Gheorghe-Eugeniu Bucur și Octavian
Popescu- Editura Fiat Lux, ediția a III-a revizuită și adăugită.
g) 1555 TESTE DE EVALUARE CONTINUĂ ÎN NURSING- Coordonator colecție: Dr.
MIOARA MINCU Editura ANA DAVILA BUCUREȘTI, 2003.



Tematica de concurs este următoarea:
1. Atribuțiile asistenților medicali comunitari.
2. Activitățile desfășurate în domeniul asistenției medicale comunitare.
3. Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară și categoriile de personae
vulnerabile.
4. Obiectivele asistenței medicale comunitare.
5. Măsurile de protecție specială a copilului.
6. Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate.
7. Protecția copilului aflat în dificultate (instituții și măsuri de protecție )
8. Aspecte de nutriție a copilului (alimentația naturală/ mixtă/ artificială, diversificarea
alimentației).
9. Dezvoltarea neuro-psihică a copilului sănătos și a copilului cu nevoi speciale.
10. Boli transmisibile (infecto-contagioase).
11.Factori nocivi asupra stării de sănătate a școlarului (drogurile, alcoolismul,
tutunul,etc.).
12. Convulsiile.
13. Boli cu transmitere sexuală.
14. Contracepție și planificare familială.

6) Calendarul desfăşurării concursului:
-depunere dosare- de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial Partea a III a
(15.02.2021) până la data de 26.02.2021 în zilele lucrătoare (program de lucru între orele
8-16)
-selecţie dosare-1.03.2021-2.03.2021;
-afişare rezultat selecţie dosare, la avizier şi pe site-ul primăriei-3 martie 2021;
-termen de contestare-4.03.2021-până la ora 15;
-soluționare contestații și afișare rezultate -5.03.2021 până la ora 15.
-proba scrisă- 9.03.2021 ora 10;
-afişare rezultate probă scrisă-10.03.2021 –ora 16;
-termen de contestare-11.03.2021-până la ora 15;
-interviul se susţine la sediul Primăriei comunei Pârteştii de Jos, jud. Suceava într-un
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise- se afișează la
avizier după soluționarea contestațiilor.

Primar,
Strugariu Mircea Andrei


