
  

Anunț concurs pentru post contractual 
 
 
 
Primaria Comunei Unguriu, cu sediul în Unguriu, str. Soseaua Brasovului, nr. 83, județul 

Buzau, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014. 

 

 Asistent medical comunitar, funcție contractual de executie, pe perioadă nedeterminată. 
 
Conditii generale pentru ocuparea postului, solicitate candidatilor:  

 -au cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uninunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în Romania; 
 - cunosc limba romana scris si vorbit; 
 - au varsta minima reglementata de prevederile legale; 
 - au capacitate deplina de exercitiu ; 
 - au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile medicale abilitate; 
 - nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedica 
infaptuirea justitiei, de fals  ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracţiuni săvarsite cu 
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 
intervenit reabilitarea; 
 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

-studii postliceale sanitare 

- cunoștințe operare calculator  

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita 

 
Bibliografia pentru concurs: 
 

1. Constitutia Romaniei 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
3. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
4. H.G. nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, 

functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara; 
5. H.G. nr. 2/2009 privind adoptarea codului de etica si deontologie al asistentului 

medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, republicate; 

6. Legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.   
 

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

- proba scrisă  în data de 12.01.2021 , ora 10.00, la sediul instituției;              

- proba interviu în data de 13.01.2021 , ora 16.00, la sediul instituției.   

 



  

 Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa sau interviu, dupa 

caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la 

data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei 

scrise sau a interviului.  

 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile 

lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul primăriei. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Unguriu, telefon 

0238504900, email : primariaunguriu@yahoo.co.uk. 

 

Primar, 

Ing. Tirizica Gheorghita 

 
 

 


