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ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 1 alin (1) din Regulamentul – 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, cu modificările
și completările ulterioare, Primăria Comunei Dolhești organizează concurs pentru ocuparea a două
posturi contractuale vacante de administrator II și asistent medical comunitar.

Concursul constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor în data de 21.12.2016,
ora 1000 și proba interviu în data de 23.12.2016 ora 1000 la sediul Primăriei Comunei Dolhești.

Dosarele comisiei de consurs se depun până la data de 15.12.2016 ora 1200 la secretarul comunei
Dolhești.

În vederea participării la consurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr 286/2011:
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.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
Funcția contractuală de Administrator II
- Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Calificări în meseriile: mecanic mașini și utilaje și tehnician instalator pentru construcții;
- Permis de conducere - categoria B.

Funcția contractuală de asistent medical comunitar
- Studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă;
- Membru al ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din

România ;
- Vechime în specialitate – minim 13 ani.
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Dosarul de înscriere în concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
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;
d) copie a carnetul de muncă conformă cu originalul sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă,

şi în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
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;

Dosarele de însriere se pot depune până la data de 15.12.2016, ora 1200, la secretarul comunei.
Informații suplimentare la sediul primăriei sau la telefon 0230/549212 int. 101, de luni până vineri între
orele 800 – 1400.

BIBLIOGRAFIE

Funcția contractuală Administrator II

Bibliografia de consurs:
1. Manualul de instalații - Instalații sanitare – Editura ARTECNO București;
2. Instalații tehnico-sanitare și de gaze – Ștefan Vintilă; Gheorghe Constantinescu;
3. Normativ privind exploatarea instalațiilor de încălzire centrală – I 13/1-02, aprobat de MLPTL

cu Ordinul nr. 929/02.07.2002;
4. Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare – I 9-94, aprobat de MLPTL cu

Ordinul nr. 17/N-16.05.95;
5. Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare I 9/1-96 aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.

86/N-05.12.96;
6. Legea securității și sănătății în muncă (nr. 319/2006) și normele metodologice de aplicare a

Legii nr. 319/2006;
7. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi

instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica probei de conscurs
 Instalațiile de încălzire centrală: menținerea în exploatare normală a întregului sistem de

încălzire centrală, inclusiv realizarea de reparații și intervenții la apariția unor incidente, avarii sau
defecțiuni; asigurarea parametrilor de performanță proiectați în scopul realizării exigentelor consumatorilor
pe întreaga durată a exploatării; reprezentarea și cotarea organelor de asamblare cu și fără filet;

 Exploatarea si intretinerea instalațiilor sanitare: rețelele exterioare si interioare de alimentare cu
apă rece și caldă care deservesc clădirile și care nu intră în exploatarea furnizorilor de apă; rețelele
exterioare si interioare de canalizare, incluzând construcțiile aferente acestora (cămine, separatoare de
grăsimi și nisip etc.) până la racordul la colectorul public de canalizare; o stații de hidrofor, care nu intră în
exploatarea furnizorului de apă; instalații de preparare a apei calde de consum;



Funcția contractuală de asisntent medical comunitar

Bibliografia de consurs:
1. Legea nr. 272/2004 – privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
2. ”Mama și copilul” de Emil Căpraru – Editura Medicală 2002;
3. Promovarea alăptării prin asistență medicală primară Ghid practice U.N.I.C.E.F./I.O.M.C. –

1999;
4. Contracepție și planificare familială – orice sursă de informație: M.S.; I.O.M.C.;
5. OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
6. H.G. nr. 56/2009 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

7. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi

instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica probei de conscurs
 Factori de risc pentru sănătatea populației;
 Educație pentru un stil de viață sănătos;
 Componentele cu risc pentru sănătate (drogurile, alcolismul, familiile dezorganizate, abandonul

familial, violența în familie, șomajul, comunitățile de rromi, etc.);
 Factori de risc în sănătatea copilului;
 Aspecte ale nutriției copuilului (alimentația natural/mixtă/artificială, diversificarea alimentației);
 Protecția copilului aflat în dificultate (instituții și măsuri de protecșie);
 Dezvoltarea neuro-psihică a copilului sănătos și a copilului cu nevoi special;
 Boli transmisibile (infecto-contagioase);
 Femeia gravidă – asistența prenatală și postnatală;
 Contracepție și planificare familială;
 Atribuțiile sistemului medical comunitar.

PRIMAR,

Prof. Cristinel Neculai BĂRCULESCU
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