
JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Sat Roata de Jos, strada Republicii nr. 65, tel/fax 0246266115, adresă e-mail 

cl_roatadejos@yahoo.com  

CIF 5123608  

Anexa la Nr. 8518/06.01.2021 

 

 

Anunt 

 

 Primaria Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea postului vacant de execuţie, în regim contractual, din cadrul Aparatului 

de Specialitate al Primarului: 

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu, sat 

Roata de Jos, astfel: 

- ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, post pentru studii de specialitate, 

postliceale, absolvite cu diploma, cu autorizatie de libera practica; 

 

Dosarul de concurs 

Art. 6 din prevederile HG 286/2011 - (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta 

un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:  

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

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

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 solicitate de autoritatea sau instituţia publică; (literă modificată prin art. I 

pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)  

[{*}] d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 

1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

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

unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

[{*}] h) alte documente relevante pentru . . . text abrogat - [{*}] . . . (literă abrogată de la 24 

noiembrie 2014 prin art. I pct. 7 din H.G. nr. 1027/2014) 
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(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

[{*}] (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea. (alineat modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 

1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)  

-Documentele solicitate candidatilor se depun la secretariatul Primariei Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu la d-na. Sandu Florentina Lilica, tel/fax 0246/266115, adresă e-mail 

cl_roatadejos@yahoo.com. 

 

-Conditii generale si specifice: 

1. Pentru ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 

-Condiţii de studii –  post pentru studii de specialitate, postliceale de medicina generala, absolvite 

cu diploma, cu autorizație de liberă practică 

 

Cerintele principale ale posturilor sunt: 

-raspunde de organizarea activitatilor specifice postului conform fisei postului 

-este in subordonarea primarului,viceprimarului, si secretarului;    

 

-Conditii de vechime : nespecificat; 

 

-Conditii necesare de ocupare a postului prevazute de art. 3 din HG 286/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

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

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 

-Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora: 

Proba scrisa: 01.02.2021, ora 10,00, proba scrisa. Afisarea rezultatelor 02.02.2021, 

orele: 14,00 

 

Interviul se va sustine in data: 05.02.2021, la ora 10,00;  
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Comunicarea rezultatului se face in data de 08.02 2021, orele 14,00  

Conform prevederilor Art. 31 din HG 286/2011,  

“După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică 

şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului 

probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept”. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

2. Pentru postul de asistent medical comunitar: 

 

      1. Prevederile Ordonantei de Urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ;  

2. Constituția României, republicată,  

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 202/2002 privind 

egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată. 

     4.  Prevederile Legii 53/2003, Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

     5. Legea nr.272/iunie 2004 (*actualizata*) - privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului publicată  în Monitorul Oficial partea 1 nr.557 din 23 iunie 2004. 

      6. HG nr.56/29.01.2009 (*actualizata*) – privind transferul ansamblului de atributii si 

competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale. 

      7. Mama si copilul  de Emil Capraru si Herta Capraru – Editura Medicala 2014. 

       8. Educatia pentru sanatate in familie si in scoala de Gheorghe-Eugeniu Bucur si Octavian 

Popescu – Editura Fiat Lux, editia a III-a revizuita si adaugita. 

       9. Educatia pentru sanatate in scoala de Gheorghe-Eugeniu Bucur si Octavian Popescu – 

Editura Fiat Lux, editia a II-a. 

 

 

 

TEMATICA  

 

PENTRU  OCUPAREA POSTULUI DE  ASISTENT MEDICAL COMUNITAR  

 

 

Tematica de concurs este urmatoarea: 

1. Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei.  

2. Masuri de protectie speciala si beneficiarii acestora. 

3. Scopul si activitatile asistentei medicale comunitare. 

4. Atributiile asistentului medical comunitar. 

5. Responsabilitatile asistentului medical comunitar. 

6. Alimentatia gravidei. 

7. Aspecte ale nutritiei copilului (alimentatia naturala/ mixta/ artificiala; diversificare 

alimentatiei). 

8. Cresterea si dezvoltarea fizica a copilului. 

9. Factori de risc pentru sanatatea populatiei. 
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10. Factori nocivi asupra starii de sanatate a scolarului (drogurile, alcoolismul, 

tutunul, etc). 

11. Boli cu transmitere sexuala. 

12. Contraceptie  si planificare familiala. 

13. Tuberculoza: notiuni de baza, importanta depistarii si tratarii?   

14. Partea a VI-a, Titlul III, CAP. I-V și partea a VII-a din prevederile Ordonantei de 

Urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ . 

 

-Termenul de depunere a dosarelor este de  10 zile lucratoare de la data afisarea anuntului 

respectiv  11.01.2021 – 22.01.2021, orele 16,00. (cf. art. 19 alin.  1 din HG 286/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare);   

 

Tremen de selectie a dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului 

prevăzut la art. 19 alin. (2).  din HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;   

 

Data afisare a rezultatelor selectiei dosarelor de inscriere (conform  art. 20 din HG 

286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare);  

Candidatii pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.    

 

 

Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare a concursului, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului 

prevăzut la art. 32 alin. (2) din HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 

ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau 

"respins. 

 

 

Primar                                                                                        Secretar general comună 

Ghidănac Marin                                                                         Alexandrescu Camelia – Constanța    

 

 


