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ANUNȚ
Primăria oraş Balş cusediul în str. N.Bălcescu, nr.14, judeţul Ol, organizează concurs pentru ocupareaunui post vacant contractual perioadă nedeterminată cu norma intreaga. in conformitate cu prevederile

Hotărârii nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea cariereiO -rsonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

-  Lpostasistent medical debutant, studii PL — Cabinet medical scolar nr.]
-  Lpostasistent medical debutant, studii PL — Cabinet medical scolar nr.2

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de
Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerințele
specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a )are cetățenia română sau cetăţenia unui alt stat membrual Uniunii Europene. a unui stat parte la Acordul
privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene:
b)cunoaşte limba română. scris şi vorbit:
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. republicată. cumoditicările şi completările ulterioare:
d)are o Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţeimedicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitareabilitate;O inui:plineşie condiţiile de studii. de vechime în specialitate şi, după caz. alte condiţii specitice potrivitcerinţelor postului scos la concurs:
î)nu a tost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra
autorităţii. contra umanităţii. infracţiuni de corupţie sau de serviciu. infracţiuni de fals ori contra întăptuirii
justiţiei. infracţiuni săvârșite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cuexercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în cure a intervenit reabilitarea:
e)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia.de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a lolosit pentru săvârşirea
intracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de Sipuranţă a interzicerii ocupării unei luncţii sau aexercitării unei profesii:
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. 0) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau
asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 70/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin. (1) lit. h).



Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii liceale atestate cu diplomă de bacalaureat;
- Studii de specialitate — absolvenţi de şcoală postliceală sanitară autorizată in vederea exercitării

profesiei de asistent medical generalist,
- Adeverinta eliberata de catre O.A.M.G.M.A.M.R. in vederea participarii la concurs
- Certificat de membrueliberat de O.A.M.G.M.A.M.R si copia avizului anual (pentru persoanele care

exercita profesia de asistent medical);
- Nu necesită vechime in specialitate

Acte necesare înscrierii la concurs:
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

(I)Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a)tormular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b)copiaactului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termende
valabilitate:
e)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume. după caz:
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.

Gicu şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de
autoritatea sau instituţia publică;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certilicat de cazier judiciar sau. după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie
al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului:
h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art.
| alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cuprivire la persoanele care au
comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precumşi pentru completarea
Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. cu
modificările ulterioare. pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ.
sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune
contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane
vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i)curriculum vitae. model comun european.
„2)Modelul orientatival adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
3)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi.
situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia
certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(4)Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precumşi copia certificatului de încadrare într-un grad
de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea
"conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
(5)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. £) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind

antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nua solicitat expres
la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau
instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul
de concurscu originalul documentului prevăzut laalin. (1) lit. D), anterior datei de susținere a probei scrise
și/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în lormularul de înscriere la concurs
preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de
cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică
organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publici
organizatoarea concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
(7)În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la
compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea



concursului sau potfi transmise de candidaţiprin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică
sau platformele informatice ale autorităţilorsau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.
(8)In situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid,
poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc
codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la
secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea
acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei
scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(9)Transmiterea documentelorprin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau
instituţiilor publice se realizează în format .pdfcu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar
în formă lizibilă.
(10)Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
(1 1)Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în
termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii
probelor de concurs.

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Balş, str. N. Bălcescu, nr.14 şi se va desfăşura
astfel:€

Probele stabilite pentru concurs:
- selectia dosarelor de concurs: 07.03.2023, ora 10.00
- probascrisa: 15.03.2023 ora, 10.00
- interviu: 20.03.2023, ora 10.00

Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv
21.02.2023 — 06.03.2023 ora 16.00 la sediul Primăriei orașului Balş, str. N.Bălcescu, nr.14, Compartiment
Resurse Umane.

Comunicarea rezultatelor de concurs se realizează prin afişare la sediul Primăriei orașului Balş şi pe
pagina de interneta instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe şi conţine
punctajul obținut cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită, după caz, de motivul respingerii

Termenul de depunea contestaţiiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei
dosarelor, probei scrise, interviu.

Relaţii suplimentare pe site-ul primariei www.primariabals.cu, la telefon 0249450145 sau la
Compartimentul Resurse Umane.



BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU CONCURS:
Asistent medical generalist debutant — Cabinete Medicale scolare

1) Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1101/2016 privind Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
2) Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din
unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilorşi tinerilor.
3) Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor
nerecomandate preşcolarilor şi școlarilorşi a principiilor care stau la baza unei alimentații
sănătoase pentru copii şi adolescenţi.
4) Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale.
)OUG nr.144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei

de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum și organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu
modificarile si completarile ulterioare
6) C. Bocarnea: Boli infecțioase şi epidemiologice, Ed. Info-Team 1999.

e Boli infecțioase și epidemiologice: Profilaxia bolilor infecțioase — generalități, măsuri
antiepidemiologice de focar, Măsuri împotriva izvorului de infecție; Măsuri pentru
întreruperea căilor de transmitere; Măsuri pentru creşterea rezistenţei organismului; Măsuri
adresate factorilor epidemiologici secundari: Scarlatină; Rujeolă; Rubeolă; Varicelă, herpes
zoster, herpes simplest; Parotidită epidemic; Gripă, viroze respiratorii; Meningită;
Pneumonii; Infecţii alimentare și acute și alte diarei infecțioase; Hepatita virală A
7) L. Titircă: Urgentele Medico-Chirurgicale, Ed. Medicală, Bucureşti 2002.

e Traumatisme: Leziuni traumatice închise ale pielii şi părţilor moi Contuzie;Şraumatismele tendoanelor; Traumatismele vaselor; Leziuni traumatice ale oaselor;
Entorsele; Luxaţiile;
Fracturile membrului superiorşi inferior

* Urgenţe medico-chirurgicale: Criza de astm bronşic; Corpi străini auriculari;
Corpi străini

Nazali; Șocul anafilactic; Arsuri termice; Înecul prin aspirație
8) C. Borundel: Manual pentru cadre medii, Ed. Medicala 2000 (pag. 644-653, pag. 704-
725) Diabetul zaharat
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