
 

 

 

 

Nr. 635/28.01.2022 

ANUNȚ CONCURS 

 

 

 În conformitate cu dispoziţiile 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 H.G. nr. 286/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, Instituța Primarului comunei Vlădeni, județul Dămbovița  

organizează concurs de recrutate  pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de 

execuţie de natură contractuală de asistent medical comunitar.  

 Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 

persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 a) are cetățenia romănă, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținand Spatiului Economic European și domiciliul in România; 

  b) cunoaște limba romană, scris și vorbit; 

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

  d) are capacitate deplină de exercițiu; 

  e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestata pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

  f) îndeplinește condițtiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
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  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvărșirea unei infracțiuni contra umanitații, 

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică 

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvărșite cu intenție, 

care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea. 

 Condiții specifice necesare în vederea  participări la concurs și a ocupării funcției 

contractuale sunt: 

 - Studii postliceale absolvite cu diplomă de asistent medical generalist; 

 - Vechime în specialitatea studiilor 5 ani. 

 Concursul se va desfășură la sediul primăriei comunei Vlădeni, județul Dâmbovița, str. 

Principală, nr. 152,  conform calendarului următor:  

Depunerea dosarelor în termen de 5 zile lucratoare de la publicarea anunțului. 

- Publicarea anunțului 28.01.2022; 

 - Proba scrisă - 14.02.2022, ora 10:00; 

 - Susținerea  interviului- 16.02.2022, ora 10:00. 

Conform art. 6 al Regulamentului – cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și 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 candidații vor prezenta un 

dosar   de concurs care va conține urmatoarele documente: 

   a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau instituției publice 

organizatoare; 

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa 

caz; 

 e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l 

faca incompatibil cu funcția pentru care candidează; 



   f) adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unitatile sanitare abilitate; 

   g) curriculum vitae; 

 

Bibliografie concurs: 

1. Constitutia României; 

2. Legea 272/2004 –privind protectia copilului republicata;  

3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei si al asistentului 

medical din România/2009 

4. 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 

modificată; 

5. Ingrijiri special acordate pacienților de către asistentii medicali- Editura Medicală Românească 

2004.  

6. Urgențe medico-chirurgicale, Sinteze Lucreția Titirică, Editura Medicală , București 2004;  

7. Hotărârea nr. 324 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea 

si finanțarea activității de asistentă medicală comunitară  

Candidații vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografia stabilită, în 

vederea susținerii concursului, inclusiv republicările, modificările și completările acestora.  

Atribuțiile asistentului medical comunitar 

 

 a) realizează catagrafia populației din colectivitatea locală din punctul de vedere al 

determinanților stării de sănătate și identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile și/sau cu 

risc medico social din cadrul comunității, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele și femeile de 

vârsta fertila; 

   b) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie și sprijină înscrierea acestora 

pe listele medicilor de familie; 

   c)  semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical și 

social care necesită acces la servicii de sănatate preventive sau curative și asigură sau facilitează 



accesul persoanelor care trăiesc în saracie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare, 

conform competențelor profesionale; 

   d) participă în comunitățile în care activează la implementarea programelor naționale de 

sănătate, precum și la implementarea programelor și ațiunilor de sănatate publică județene sau 

locale pe teritoriul colectivității locale, adresate cu precadere persoanelor vulnerabile din punct 

de vedere medical, social sau economic; 

   e) furnizează servicii de sănătate preventive și de promovare a comportamentelor favorabile 

sănătății copiilor, gravidelor și lauzelor, cu precadere celor provenind din familii sau grupuri 

vulnerabile, în limita competențelor profesionale; 

   f) furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară și tertiară membrilor 

comunitătii, în special persoanelor care trăiesc în saracie sau excluziune sociala, în limita 

competențelor profesionale; 

   g) informează, educă și constientizează membrii colectivității locale cu privire la menținerea 

unui stil de viată sănătos și implementează sesiuni de educație pentru sănătate de grup, pentru 

promovarea unui stil de viată sănătos împreuna cu personalul din cadrul serviciului de 

promovare a sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului 

Bucuresti, iar pentru aspectele ce țin de sănătatea mintală, împreuna cu personalul din cadrul 

centrelor de sănătate mintală; 

   h) administrează tratamente, în limita competentelor profesionale, conform prescripției 

medicului de familie sau a medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a 

deșeurilor medicale, respectiv depozitarea deșeurilor medicale rezultate din administrarea 

tratamentelor prescrise de medic; țin evidența administrării manevrelor terapeutice, în limita 

competențelor profesionale; 

   i) anunța imediat medicul de familie sau serviciul judetean de ambulantă, respectiv Serviciul de 

Ambulanta Bucuresti-Ilfov, atunci când identifica în teren un membru al comunității aflat într-o 

stare medicală de urgentă; 

   j) identifică persoanele, cu precadere copiii diagnosticțti cu boli pentru care se ține o evidentă 

specială, respectiv TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., și le îndrumă sau le însoțesc, după 

caz, la medicul de familie si/sau serviciile de sănătate de specialitate; 



   k) supraveghează în mod activ bolnavii din evidențele speciale - TBC, prematuri, anemici, boli 

rare etc. - și participă la administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita 

competențelor profesionale; 

   l) realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competențelor 

profesionale, conform modelului de management de caz, adoptat prin ordin al ministrului 

sănătații, în termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme 

metodologice; 

   m) supraveghează tratamentul pacienților cu tuberculoză și participă la administrarea 

tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, în limita competențelor profesionale; 

   n) pentru pacienții cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz 

organizat de centrele de sănătate mintală din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei 

terapeutice, în limita competentelor; identifica persoanele cu eventuale afectiuni psihice din aria 

administrativ-teritoriala, le informează pe acestea, precum și familiile acestora asupra serviciilor 

medicale specializate de sănătate mintală disponibile și monitorizează accesarea acestor servicii; 

notifică imediat serviciile de urgența (ambulantă, poliție) și centrul de sănătate mintală în situația 

în care identifică beneficiari aflați în situații de urgentă psihiatrică; monitorizează pacienții 

obligați la tratament prin hotarâri ale instanțelor de judecată, potrivit prevederilor art. 109 din 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare și notifica 

centrele de sanatate mintala și organele de poliție locale și județene în legatura cu pacienții 

noncomplianti; 

   o) identifică și notifică autoritatilor competente cazurile de violență domestică, cazurile de 

abuz, alte situații care necesită intervenția altor servicii decât cele care sunt de competența 

asistenței medicale comunitare; 

   p) participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții; 

   q) în localitatile fara medic de familie si/sau personal medical din cadrul asistenței medicale 

școlare efectuează triajul epidemiologic în unitațile școlare la solicitarea direcțiilor de sănătate 

publica județene si a municipiului Bucuresti, în limita competențelor profesionale; 

   r) identifică, evaluează și monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate și participă 

la monitorizarea intervenției și evaluarea impactului, din perspectiva medicală și a serviciilor de 

sănătate; 



   s) întocmesc evidențele necesare și completează documentele utilizate în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu, respectiv registre, fișe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte 

documente necesare sau solicitate și conforme atribuțiilor specifice activităților desfășurate; 

   s) elaborează raportările curente si rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de 

raportare definit de Ministerul Sanatatii, și raportează activitatea în aplicația on-line 

AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidențialității datelor personale și a diagnosticului medical 

al beneficiarilor; 

   t) desfasoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalți 

profesioniști din comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistența socială, consilierul școlar 

si/sau mediatorul școlar, pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaționale ale 

persoanelor vulnerabile, și lucrează în echipa cu moașa si/sau mediatorul sanitar, acolo unde este 

cazul; 

   t) participă la realizarea planului comun de intervenție al echipei comunitare integrate/planului 

de servicii, conform legislatiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, și coordonează 

implementarea intervențiilor integrate dacă prioritatea de intervenție este medicală si de acces la 

serviciile de sănătate; participa la monitorizarea intervenției și evaluarea impactului asupra 

beneficiarului, din perspectiva medicală și a serviciilor de sănătate; 

   u) colaborează cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale, 

pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor 

vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical, economic sau social; 

   v) realizează alte activitati, servicii si acțiuni de sănatate publică adaptate nevoilor specifice ale 

comunității și persoanelor din comunitate apartinând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în 

limita competențelor profesionale. 

 

Primar,                                                                                                     Compartimentul R.U.  

Poșircă Maria                                                                                           Guțu Mihaela  

 

 

 

 


