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Serviciul Resurse Umane, Salarizare 
Nr.  8041/ 15.12. 2022 
 
 
 
 

ANUNŢ  CONCURS 
 
 

Municipiul Botoșani  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată  a  unui post de  asistent medical , grad principal la Cabinetul Stomatologic   

din cadrul  Școlii Gimnaziale nr. 13 Botoșani . 

Concursul va avea loc la sediul Municipiului Botoșani în data de : 

-11.01.2023, ora 10.oo -proba scrisă  

-16.01.2023 – proba de interviu .   

           A)  Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii  generale de participare 

la concurs : 

a) cetăţenie română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 

Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

    b) să  cunoască limba română, scris şi vorbit; 

    c)  să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    d)  să aibă  o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

    e)  să îndeplinească condițiile de studii, vechime în specialitate și condițiile specifice necesare 

ocupării postului  de asistemt medical , grad principal ;    
    f)  să nu  fi  fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii 

naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de 

fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată 

la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

    g) să  nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de 

a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit 

pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii 

ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

    h) să  facă dovada că  nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) 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. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu 

modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

 B )Condiții specifice de ocupare a postului de asistent medical, grad principal   

a) Să fie absolvenți de liceu, cu diploma de bacalaureat 

b) Să fie absolvenți ai Școlii postliceale  sanitare absolvită cu diplomă în specialitatea de 

asistent medical generalist ; 

c) Să prezinte certificat de membru OAMMR; 

d) Adeverință de absolvire examen grad principal : 

e) Adeverință de vechime de cel puțin 5 ani în domeniul asistenței medicale stomatologice; 
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f) Aviz anual pentru exercitarea  profesiei de asistent medical; 

 

             Informații suplimentare: 

 - Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 4.01.2023, ora 16.00, la 

sediul Municipiului Botoșani, str. Piața Revoluției nr.1, Camera 1., telefon : 0231502200, int 109. 

( 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului ). 

Acte necesare dosar inscriere: 

-Cerere de înscriere la concurs (Descărcați Formular de înscriere). 

-Copia act de identitate sau alt document  care atestă identitatea , potrivit legii ; 

-Copie certificat de casatorie (unde este cazul) 

-Copiile documentelor de studii ( diploma de bacalaureat,  diplomă școală postliceală sanitară cu 

specializarea asistent medical  generalist )  

-Copie Certificat de Membru OAMMR 

-Copie Adeverință de absolvire examen de grad principal 

-Copie  carte de muncă sau adeverință din care să reiasă vechimea de cel puțin 5 ani ca asistent 

medical stomatologie( Descărcați Model Adeverință) 

-Copie Aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical  

-Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale. 

-Certificat de integritate comportamentală  din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni 

prevăzute de art. 1 alin (2) din Legea nr.118 /2019 privind Registrul național automatizat cu 

privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale , de exploatare a unor persoane  sau aupra 

minorilor , precum și pentru completarea Legii nr. 76 /2008 privind organizarea și funcționarea 

Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare ;  

-Declaratie consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Descărcați Model 

Declarație pe proprie răspundere) 

-Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului  -clinic sănătos 

-Curriculum vitae (Descărcați Curriculum Vitae) 

 

 Copiile după actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale , care se 

certifică pentru conformitate cu originalul,  de către secretariatul comisiei de concurs.  

 

 Calendarul concursului :  

 Selecția dosarelor și afișarea selecției dosarelor : 05.01.2023.  

Depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor, se va face în termen de 24 ore de la 

afișarea selecției, respectiv 06.01.2023, iar afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor se va 

face în data de 06.01.2023. 

 -Proba scrisă a concursului: 11.01.2023 ora 10.oo, afișarea rezultatelor probei scrise: 

11.01.2023.  

https://primariabt.ro/wp-content/uploads/2020/07/Formular-de-inscriere-concurs-asistent-medical.docx
https://primariabt.ro/wp-content/uploads/2020/07/model-adeverinta.docx
https://primariabt.ro/wp-content/uploads/2020/07/declaratie-consimtamant-date-personale.docx
https://primariabt.ro/wp-content/uploads/2020/07/declaratie-consimtamant-date-personale.docx
https://primariabt.ro/wp-content/uploads/2020/07/CV_European_-MODEL.docx
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-Depunerea contestațiilor cu privire la proba scrisă :12.01.2023. Afișarea rezultatelor 

soluționării contestațiilor probei scrise: 13.01.2023. 

 -Interviul și afișarea rezultatelor interviului: 16.01.2023. Depunerea contestațiilor la 

interviu: 17.01.2023. Soluționarea contestațiilor la interviu și afișarea rezultatelor acestora: 

18.01.2023. 

  -Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 18.01.2023 
 

 Bibliografie: 

 

1.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. 

 2. Hotârârea  Nr. 2/2009 din  9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al 

asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România 

 3.Ordin nr. 1226 din  3 decembrie 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,cu modificările și completările 

ulterioare, 

 4. Ordin nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii 

procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate 

pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 

procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările si completările ulterioare ; 

5.Asepsie, antisepsie, sterilizare – Ghid practic pentru cadre medicale – de Ion Maftei, Ioana 

Mădălina,Maftei- Golopenția. 

6.Chirurgie orală și Maxilo-facială – de Maria Voroneanu, Carmen Vicol, Dan  Cogălniceanu , 

Mircea Barna , volumul I – Anestezia generală și loco regională ;  

 

 

TEMATICĂ  

 

1. 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-capitolul - ANEXA 4,     Atribuţiile asistentului medical din cabinetul stomatologic 

şcolar/universitar 

 

2. Hotârârea  Nr. 2/2009 din  9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al 

asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România-  ANEXĂ-                         

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE al asistentului medical generalist, al moaşei şi al 

asistentului medical din România 

 

3. Ordin nr. 1226 din  3 decembrie 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- ANEXA 1 -  Norme Tehnice  

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, CAPITOLUL I  -   Obiective 

şi domenii de aplicare, CAPITOLUL II  -   Definiţii, CAPITOLUL III  - Clasificări, CAPITOLUL 
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IV - Minimizarea cantităţii de deşeuri, CAPITOLUL V - Colectarea deşeurilor medicale la locul 

de producere, CAPITOLUL VI -  Ambalarea deşeurilor medicale, CAPITOLUL VII -  Stocarea 

temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, CAPITOLUL VIII-Transportul 

deşeurilor rezultate din activităţile medicale, CAPITOLUL IX -   Tratarea şi eliminarea deşeurilor 

rezultate din activităţile medicale. 

 

4. Ordin nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii 

procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate 

pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 

procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările si completările ulterioare ;-  

Anexa 1 :  Norme Tehnice  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare 

publice şi private, Capitolul I  -   Definiţii, Capitolul II -  Curăţarea, Capitolul III -Dezinfecţia 

Capitolul IV   -  Sterilizarea; 

ANEXA 3= PROCEDURILE recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul 

de risc 

5. .Asepsie, antisepsie, sterilizare – Ghid practic pentru cadre medicale – de Ion Maftei, Ioana 

Mădălina,Maftei- Golopenția. : Capitolul IV – preparate antiseptice de uz curent ; capitolul V 

– Procedee specifice de dezinfecție și sterilizare . 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0231.502200, int. 109 sau la sediul Primăriei 

Municipiului Botoşani, Camera 1- Serviciul Resurse Umane,Salarizare. 

 

 

 

Primar, 

Cosmin – Ionuț Andrei 

 

 


