
 
 
 

  

T: +4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595 
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro 
Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, ROMÂNIA 

 

 

 
ANUNŢ  CONCURS 

 
 

Municipiul Botoșani  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată  

a funcţiei contractuale temporar vacante de asistent medical principal la Cabinetul Stomatologic din 
cadrul Compartimentului Asistenţa Medicală şi de Medicină Dentară în unităţile de învăţământ 
preuniversitar.   

Concursul va avea loc la sediul Municipiului Botoșani în data de 04.07.2022, ora 10.oo -proba scrisă 

şi 07.07.2022 –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., 
- Adeverință de absolvire examen grad principal, 
- Adeverință vechime de cel puțin 5 ani ca asistent medical stomatologie (sau copiue xerox carte de muncă), 
- Aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical.  
  
             Informații suplimentare: 
 - Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 24.06.2022, ora 13.00, la sediul 

Municipiului Botoșani, str. Piața Revoluției nr.1 Camera 1. Selecția dosarelor și afișarea selecției 
dosarelor : 27.06.2022. Depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor, se va face în termen 

de 24 ore de la afișarea selecției, respectiv 28.06.2022, iar afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 
se va face în data de 29.06.2022. 

 -Proba scrisă a concursului: 04.07.2022 ora 10.oo, afișarea rezultatelor probei scrise: 
04.07.2022. Depunerea contestațiilor cu privire la proba scrisă :05.07.2022. Afișarea rezultatelor 
soluționării contestațiilor probei scrise: 06.07.2022. 
 -Interviul și afișarea rezultatelor interviului: 07.07.2022. Depunerea contestațiilor la interviu: 
08.07.2022. Soluționarea contestațiilor la interviu și afișarea rezultatelor acestora: 11.07.2022. 

  -Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 11.07.2022 
 

 Acte necesare dosar inscriere: 
 
-Curriculum vitae (Model european) 
-Cerere de înscriere la concurs (Formular tip). 
-Copie act de identitate 
-Copie diploma de bacalaureat 

https://primariabt.ro/concursuri/2022/medicina/asm/cv.doc
https://primariabt.ro/concursuri/2022/medicina/asm/f_inscriere.doc
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-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 xerox Adeverință de absolvire examen de grad principal 
-Copie xerox carte de muncă sau adeverință din care să reiasă vechimea de cel puțin 5 ani ca asistent 
medical stomatologie 
-Copie Aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical  
-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. Ordinul M.S. nr.1226/03.12.2012 –pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, cu modificările și completările ulterioare. 
 3. Ordinul M.S. nr. 1.761/03.09.2021 –pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private. 
 4. Ordinul M.S. nr. 854/ 21.03.2022 –pentru modificarea Ordinului nr. 1.761/03.09.2021 
privind Normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și 
private. 

5. Ordinul 438/4.629/ 30.08.2021 – privind asigurarea asistenţei medicale a preșcolarilor, 
elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior 
pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață 
sănătos. 

6. Asepsie, antisepsie, sterilizare – Ghid practic pentru cadre medicale – de Ion Maftei, 
Ioana Mădălina, Maftei Golopeniția. 

7. Chirurgie orală și Maxilo-facială – de Maria Voroneanu, Carmen Veical. 
 
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0231.502200, int. 109 sau la sediul Primăriei 
Municipiului Botoşani, Camera 1- Serviciul Resurse Umane,Salarizare, persoana de contact 
Groholschi Liliana- consilier superior. 
  
 


