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ANUNT:

Primaria orasului Bals cu sediul in Bals, str. N.Balcescu, nr.14, organizeaza concurs pentru
ocuparea unui post vacant perioada nedeterminata, cu norma intreaga, de medic dentist (stomatolog) la
Cabinetul scolar stomatologic

>» Condiţii generale necesare ocupării postului vacant:
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând

Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, aiestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerințelor postului scos la concurs;
8) nuafost 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.

> Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul medicină

stomatologică;
- 12 luni vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei
- avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei.

Acte necesare înscrierii la concurs:
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, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor,în copie;
e)cazierul judiciarsi certificat de integritate comportamentala
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;



Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completadosarulde concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe aconcursului.

Actele din dosar vorfi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului,
respectiv 11.02.2022-24.02.2022 ora 16,00 la sediul Primariei orasului Bals, Compartiment Resurse
Umane.

Probele stabilite pentru concurs:
- selectia dosarelor de concurs: 25.02.2022 ora 10,00
- proba scrisa: 07.03.2022 ora 10,00
- interviu: 10.03.2022 ora 10,00

Notarea probelor de concurs se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei
probe.
Termenul de depune a contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecțieidosarelor, probei scrise, interviu.

Relatii suplimentare pe site-ul primariei www.primariabals.eu, la telefon 0249450145 sau la
Compartimentul Resurse Umane.
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Codul deontologic al medicului stomatolog aprobat prin Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din
România nr. 6/1 AGN/2021.

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
OMS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului
nr. 46/2003.

„Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (7), cu modificările şi completărileulterioare.

Ordin comun MS/ME nr. 438/4629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor,elevilor din unităţile de învățământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învățământ
superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unuistil de viațăsănătos.

OMS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea,
instruirea, odihna şi recreerea copiilorşi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.

„OMSnr. 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.
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
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