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ANUNŢ
în temeiul prevederilor art. I din HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat *) pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice
UNITA TEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ LIEŞTI
cu sediul în Comuna Lieşti, nr. 269, str. Anghel Saligny, judeţul Galaţi
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea

unei funcţii contractuale de execuţie vacante de
REFERENT II
Compartiment Asistenţă Socială
în comuna Lieşti, pe perioadă nedeterminată

Data desfăşurării concursului :
■ depunerea dosarelor de concurs: în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afişării anunţului, respectiv până la data de 20.11.2018, ora 16.30, inclusiv;
■ selecţia dosarelor în termen de maximum două zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor;
■ proba scrisă în data de 28.11.2018, ora 10.00;
■ data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
Detalii concurs:
■ Probele de concurs se vor desfăşura în sala de şedinţă a Consiliului Local
Lieşti.
■ Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa
precedentă.
*

Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0236.821.020
Compartiment Resurse Umane

Anexa 1 la anunţul nr. 13400/(i/06.11,2018

CONDIŢII DE PARTICIPARE
CONDIŢII GENERALE:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentul ui-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi 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, atestată 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
cerinţelor postului scos la concurs;
g) 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, dc
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar facc-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
CONDIŢII SPECIFICE:
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
a) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b) diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
c) vechime în muncă de minim 2 ani;
d) certificat de membru Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România (OAMGMAMR);
e) adeverinţă pentru participare la concurs conform Hotărârii
nr. 35/04.12.2015 a
Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România;
ACTE NECESARE:
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.
Conform ari. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 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 judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
t. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mull 6 luni
anterior derulării concursului dc către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;

g. adeverinţă pentru participare la concurs conform Hotărârii nr. 35/04.12.2015 a Consiliului
Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România;
h. 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.
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în
cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz.
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.

Anexa nr. 2 la anunţul nr. 13400/0/06.11.201S

BIBLIOGRAFIA Şl TEMATICA
BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*♦republicată**)(*actualizată*) a administraţiei publice
locale;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si
instituţiile publice;
j . Ordonanţă de urgenţă nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară;
4. Ordonanţă de urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei dc asistent
medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişts, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România
5. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) Republicată;
6. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap 1) - Republicare
7. Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale
8. C. Vlădescu, Mariana Matei, Raluca Sfetcu (coordonatori) ş alţi autori “Ghid Practic pentru
asistenţa medicală comunitară”, Bucureşti, 2012

TEMATICA:
1. Planificarea, organizarea si raportarea activitatii de asistenta medicala comunitara (AMC)
• Activitatea de asistenta medicala comunitara
• Identificarea nevoii de asistenta medicala comunitara la nivelul comunităţii
• Planificarea activitatii AMC
• Centralizarea si raportarea activitatii
• Instrumente pentru planificarea si raportarea activitatii
2. Lucrul cu comunitatea
• Diagnosticul comunităţii
• Catagrafierea populaţiei, stabilirea grupului tinta si a populaţiei asistate
3. Lucrul cu familia
• Factori de risc de mediu la nivelul familiei
• Informaţii utile pentru identificarea factorilor de mediu cu risc la nivelul familiei
• Identificare a factorilor de risc la nivel de gospodărie
• Factori de risc sociali la nivelul familiei
• Identificarea riscului de neglijare maltratare si violenta domestica
4. Lucrul cu individul
• Evidenta a beneficiarilor de servicii AMC
• Supravegherea gravidei. Manevre şi tehnici de urmărire a evoluţiei sarcinii
• Supravegherea nou-născutului la domiciliu.
• Ui maih ea lăuzei la domiciliu. Manevre şi tehnici de urmărire a lăuzei
• Supravegherea sugarului la domiciliu.
• Spravegherea copilului 1-3 ani Ia domiciliu.
• Supravegherea bolnavului de TBC
• Supravegherea bolnavului cronic
• Supravegherea bolnavului cu HIV/SIDA
• Supravegherea bolavului cu diabet zaharat tip II
• Supravegherea bolnavului psihic
• Supravegherea persoanelor vârstnice la domiciliu

5. Promovarea sanatatii si educaţie pentru sanatate
• Evaluarea factorilor de risc la nivel individual
• Noţiuni introductive de promovare a sanatatii
• Promovarea unui stil de viata sănătos
• Promovarea unei alimentaţii sanatoase
• Prevenirea fumatului
• Promovarea igienei individuale
• Planificarea familiala
• Autoexaminarea sânilor
• Combaterea bolilor cardiovasculare (BCV)
• Prevenirea bolilor cerebrovasculare (AVC ischemic, AVC hemoragie)
• Tuberculoza (TB)
• Diabetul zaharat (DZ)
• Eiectele nocive ale consumului de alcool şi îndrumarea către servicii de suport
• Astmul bronsic
6. Codul de conduită al personalului contractual
• Pi incipiile care guvernează conduita profesională a personalului contractua
Noime generale de conduită profesională a personalului contractual
7. Asistenta medicală comunitară
• Obiectivele, activităţile şi beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară
^ • Furnizarea şi organizarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară
8. Sistemul de beneficii de asistenţă socială
• Definirea şi clasificarea beneficiilor de asistenţă socială
• Categorii de beneficii de asistenţă socială
• Noţiuni specifice sistemului de beneficii de asistenţă socială
• Organizarea şi administrarea serviciilor sociale
• Măsuri integrate de asistenţă socială
9. Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
• Principii
• Drepturile persoanelor cu handicap
• Asistentul personal
• Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap
10. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului
• Drepturile copilului
• Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi
• 1îotecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal
• Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă
• Protecţia copilului împotriva consumului de droguri
• Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei
• Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
*C ondulaţii vor avea în vedere lu studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului
inclusiv i epubhcanle, modificările şt completările acestora.
____

întocmit: Compartiment Resurse Umane
Consilier, superior
Laura Dumanovschi

