ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA ALEXANDRU CEL BUN
Tel.0233/241018 Fax.0233/241454
E-mail: primariaacbnt@yahoo.com
Nr. 5198 din 02.05.2019

În conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 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, modificat de punctul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014, pentru
modificarea şi completarea 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011

ANUNŢ
Primăria comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de asistent medical comunitar,
în cadrul Serviciului de asistență socială și autoritate tutelară, din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, în data de 24.05.2019, ora 10.00 proba scrisă şi 29.05.2019 ora 10.00 – proba interviu, la sediul instituției.
Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata Primarului comunei Alexandru cel Bun;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupe 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;
(- diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform H.G. nr. 707/1997;
- certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali;
- adeverinţa că sunt cu cotizaţia de membru la zi şi nu au abateri de la Codul de etică şi
deontologie profesională;
- vechime în specialitatea studiilor – minim 6 luni);
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 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate care sa contina, in clar , numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in
formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii
g) curriculum vitae.
(2) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia
dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
(3) Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul Primăriei comunei Alexandru cel Bun,
compartiment Registratură, până la data 15.05.5019 ora 15.00.
Relații suplimentare la nr. de telefon: 0233/241018.
Condiţii generale de participare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umananitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar faceo incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de înscriere:
- diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform H.G.nr. 707/1997;
- certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali;
- adeverinţa că sunt cu cotizaţia de membru la zi şi nu au abateri de la Codul de etică şi
deontologie profesională;
- vechime în specialitatea studiilor – minim 6 luni;
Tipul probelor de concurs pentru asistent medical comunitar sunt:
- Selecție dosare;
- Proba scrisă;
- Interviu.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
Data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 15.05.5019 ora 15.00;
Datele de desfăşurare a probelor de concurs: selecția dosarelor: 17.05.2019;
proba scrisă: 24.05.2019, ora 10.00;
interviul: 29.05.2019, ora 10.00.
Interviul va aborda atât subiecte profesionale, cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de
până atunci a candidatului, la rezultatele profesionale şi la comportamentul său, conform HG
286/2011.
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii, trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 5.
Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: maxim o zi lucrătoare de la
finalizarea fiecărei probe;
Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor: cel mult o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului
probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
Termenul în care se afişează rezultatele finale: maximum o zi lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor.

PRIMAR ,
Ion ROTARU

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
stabilita in vederea sustinerii concursului organizat pt. ocuparea postului de asistent medical
comunitar, în cadrul Serviciului de asistență socială și autoritate tutelară al
Comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ

1. C. Vlădescu (coord. stiinţific) si grup autori ”Ghid Practic pentru asistenţa
medicală”-Editura Estfalia, 2012, Bucureşti
2. Puericultură şi Pediatrie –Manual pentru şcolile sanitare postliceale-Dr. Elena
Chimita, Dr. Vladimir Mihailescu & As. Princ. Letitia Popovici, Editura Info- Team
3. L. Tirica: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura Medicala;
4. L.Tirica: Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali: partea a
doua ”Tehnici”
5. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei si al
asistentului medical din Romania/2009;
6. Ordonanța nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România aprobata prin Legea nr.53/2014.
7. Legea Nr. 278 /2015 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România aprobata prin Legea Nr. 53/2014;
8. Ordonanta de Urgenta nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului
de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile
administraţiei publice locale;
9. Hotararea Guvernului nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.
10. OUG nr.18/2017 aprobata prin Legea 180/2017 privind asistenta medicala
comunitara completata cu Hotararea de Guvern privind Normele metodologice
privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală
comunitară.
11. Legea 272 /iunie 2004-privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

Tematica pentru concurs de ocupare post de asistent medical comunitar
1. Planificarea, organizarea si raportarea activitatii de asistenta medicala comunitara
(AMC)
 Activitatea de asistenta medicala comunitara
 Identificarea nevoii de asistenta medicala comunitara la nivelul comunitatii
 Planificarea activitatii AMC
 Centralizarea si raportarea activitatii
 Instrumente pentru planificarea si raportarea activitatii
2. Lucrul cu comunitatea
 Diagnosticul comunitatii
 Catagrafierea populatiei, stabilirea grupului tinta si a populatiei asistate
3. Lucrul cu familia
 Factori de risc de mediu la nivelul familiei
 Informatii utile pentru identificarea factorilor de mediu cu risc la nivelul familiei
 Identificare a factorilor de risc la nivel de gospodarie
 Factori de risc la nivelul familiei

 Identificarea riscului de neglijare, maltratare si violenta domestica
4. Lucrul cu individual
 Evidenta a beneficiarilor de servicii AMC
 Supravegherea gravidei.Manevre si tehnici de urmarire a evolutiei sarcinii
 Supravegherea nou-nascutului la domiciliu
 Urmarirea lauzei la domiciliu.Manevre si tehnici de urmarire a lauzei
 Supravegherea sugarului la domiciliu.
 Supravegherea sugarului 1-3 ani la domiciliu.
 Supravegherea bolnavului de TBC
 Supravegherea bolnavului cronic
 Supravegherea bolnavului cu HIV/SIDA
 Supravegherea bolnavului cu diabet zaharat tip II
 Supravegherea bolnavului psihic
 Supravegherea persoanelor varsnice la domiciliu
5. Promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate
 Evaluarea factorilor de risc la nivel individual
 Notiuni introductive de promovare a sanatatii
 Promovarea unui stil de viata sanatos
 Promovarea unei alimentatii sanatoase
 Prevenirea fumatului
 Promovarea igienei individuale
 Planificarea familiala
 Autoexaminarea sanilor
 Combaterea bolilor cardiovasculare (BCV)
 Prevenirea bolilor cerebrovasculare(AVC ischemic, AVC hemoragic)
 Tuberculoza (TB)
 Diabetul zaharat(DZ)
 Efectele nocive ale consumului de alool si indrumarea catre servicii de suport
6. Acordarea primului ajutor in caz de urgenta
 Arsuri
 Entorse si luxatii
 Resuscitarea cardiorespiratorie dupa ghidurile de resuscitare cardio-respiratorie
2015
 HDS
 Intoxicatii
 Fracturi
 Hemoptizia
 BPOC
 IMA
 Angor pectoral
 AVC
 Convulsiile
 Sindromul de dezhidratare acuta
 Politraumatisme
 Traumatismele cranio cerebrale
 Comele
 Socul anafilactic
 Suport vital de baza (BLS) la adult
 Suport vital de baza (BLS) la nou nascut
 Suport vital de baza (BLS) la copil
7. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali –coordonator lucrare
Lucretia Titirca: partea a doua ”Tehnici”

Punctii -generalitati
Punctia venoasa
 Recoltara produselor biologice
Generalitati
Recoltarea sangelui
Recoltarea exudatului faringian
Recoltarea secretiei nazale, otice si oculare
 Administrarea medicamentelor
Pe cale orala
Pe cale respiratorie
Pe cale parenterala
8. Alimentatia sugarului. Supravegherea si ingrijirea copilului in familie si in
colectivitate. Urgente in pediatrie.


