ANUNŢ CONCURS

Municipiul Botoșani
nedeterminată

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă

a funcţiei contractuale vacante de asistent medical debutant din cadrul

Compartimentului Asistenţa Medicală şi de Medicină Dentară în unităţile de învăţământ
preuniversitar –Dispensar Medical Școlar nr.4 Botoșani.
Concursul va avea loc la sediul Municipiului Botoșani în data de 14.12.2021, ora 10.oo -proba
scrisă şi 17.12.2021 –interviul.
Condiţii de participare la concurs :
- Cetățenia română și domiciliul în România,
- Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției,
- Școală postliceală sanitară absolvită cu diplomă în specialitatea de asistent medical generalist (nu se
accepta diploma de absolvire Colegiu sau Facultate de Medicina)
- Liceul absolvit cu diplomă de bacalaureat,
- Certificat de membru O.A.M.M.R.
- Aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical sau Adeverință de participare la concurs
eliberată de O.A.M.M.R.
Informații suplimentare:
- Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 06.12.2021, ora 16.00, la sediul
Municipiului Botoșani, str. Piața Revoluției nr.1, Camera 1 sau online la adresa de email
Liliana.Groholschi@primariabt.ro. Selecția dosarelor și afișarea selecției dosarelor : 07.12.2021.
Depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor, se va face în termen de 24 ore de la afișarea
selecției, respectiv 08.12.2021, iar afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor se va face în data de
09.12.2021.
-Proba scrisă a concursului: 14.12.2021 ora 10.oo, afișarea rezultatelor probei scrise:
14.12.2021. Depunerea contestațiilor cu privire la proba scrisă :15.12.2021. Afișarea rezultatelor
soluționării contestațiilor probei scrise: 16.12.2021.
-Interviul și afișarea rezultatelor interviului: 17.12.2021. Depunerea contestațiilor la interviu:
20.12.2021. Soluționarea contestațiilor la interviu și afișarea rezultatelor acestora: 21.12.2021.
-Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 21.12.2021

Acte necesare dosar inscriere:
-Curriculum vitae (Model

european)
-Cerere de înscriere la concurs (Formular tip).
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-Copie act de identitate
-Copie diploma de bacalaureat
-Copie certificat de casatorie (unde este cazul)
-Copie diplomă școală postliceală sanitară cu specializarea asistent medical generalist (nu se accepta
diploma de absolvire Colegiu sau Facultate de Medicina)
-Copie Certificat de Membru OAMMR
-Copie Aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical sau Adeverință de participare la concurs
eliberată de O.A.M.M.R.
-Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale.
-Declaratie consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Formular tip)
-Adeverinţă medic de familie -clinic sănătos
-Dosar cu șină.

Copiile xerox de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de
documente originale.
Bibliografie:

1. Hotărârea nr.2/09.07.2009 -Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului
medical şi moaşei din România.
2. O.U. nr.144/28.10.2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordinul MS nr.1226/03.12.2012 –pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordinul nr.1563/12.09.2008 -pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate
preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii
şi adolescenţi, cu modificările și completările ulterioare.
5. Ordinul M.S. nr.438/4629/ 30.03.2021 –privind asigurarea asistenței medicale a
preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar și studenților din instituțiile de
învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea
unui stil de viață sănătos.
6. ”Pediatrie și Puericultură” –îndreptar pentru asistenții medicali –Ediția a 2-a, de Crin
Marcean, Vladimir Manta Mihăilescu (Editura Medicală- București, 2013):
-Cap.18 – ”Evaluarea stării de sănătate și a semnelor de boală la copil –pag.147-172.
-Cap.21 – ”Durerea la copil și combaterea ei” –pag. 209-219.
-Cap.24 – ”Rahitismul carențial și tetania rahitigenă” –pag. 235-240.
-Cap.27 –”Boli de nas, gât și urechi” –pag.252-260.
-Cap.28 –”Bolile aparatului respirator” – pag. 261-285.
-Cap.44 – ”Boli de piele la copii” – pag. 503 și pag.505-515.
-Cap.48.1 –”Epistaxisul” – pag.543
-Cap.48.3 –”Corpi străini aspirați în căile respiratorii superioare” –pag.549
-Cap.48.4 –”Clasificarea arsurilor” –pag.550.
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Bibliografia, condițiile de participare și actele necesare candidaților pentru înscriere la
concurs se vor afișa la sediul și pe site-ul instituției.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0231.502200, int. 109 sau la sediul Primăriei
Municipiului Botoşani, Camera 1- Serviciul Resurse Umane, persoana de contact Groholschi
Liliana- consilier superior.
Menționăm faptul că, în conformitate cu HG. Nr.1161/25.10.2021 ” Accesul persoanelor în
incintele instituţiilor publice este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
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functiei contractuale vacante de asistent medical debutant din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala
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