
ANUNT 
        

Primăria comunei Berceni, judeţul Prahova, cu sediul în comuna Berceni, sat Berceni, str. Prof. 
Voicu Ion, nr.58, jud. Prahova, în conformitate cu prevederile HG 286/2011, scoate la concurs, in 
afara organigramei, urmatorul post contractual vacant, in cadrul serviciului social furnizat in 
comunitate: „Centrul pentru servicii de asistenta comunitara”  :    
Asistent medical comunitar, grad profesional debutant 

Pentru funcția contractuala  de asistent medical comunitar candidații trebuie să indeplinească 
condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare si urmatoarele condiții specifice: 

- Studii postliceale absolvite cu diploma postliceala sau echivalenta, specializarea asistent medical 
- Certificat de membru emis de filiala teritoriala sau alte filiale, avizat anual 
- Adeverinta de particpare concurs eliberata de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 

Asistentilor Medicali din Romania 
- Vechime in specialiatea studiilor absolvite: nu este necesara 
- Carnet de conducere categ B 
Bibliografia de specialitate pentru postul de asistent medical comunitar 

1. HG nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, functionarea si finantarea 
activitatii de asistenta medicala comunitara 

2.  O.U.G nr. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara 
3. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali, , volum II(Ghid de nursing), 2006, editura 

Viata Medicala Romaneasca, autori Lucretia Titirca, Maria Zamfir, Gherghinca Gal, Mariuca Ivan 
4. Urgentele medico-chirugicale, autor Lucretia Titirca, editura Medicala, 2019 
5. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare 

PARTEA a VI-a, TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice,  
- CAPITOLUL I Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. 
- CAPITOLUL III Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și 

răspunderea acestuia, 
• La studierea actelor din bibliografie candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si 

completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor  de concurs. 
 

Tematica de concurs: 
 1.Atribuțiile si obiectivele  asistenților medicali comunitari  

                 2.Activitațile desfășurate în domeniul asistențeii medicale comunitare.  
3.Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară și categoriile de persoane vulnerabile.  
4.Ingirjirea persoanelor varstinice si a celor cu afectiuni psihiatrice, la domiciliu  
5.Boli transmisibile (infecto-contagioase).  
6. Identificarea factorilor de risc la nivel de comunitate 
7. Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică 
• Actele prevăzute mai sus se prezintă în original, în vederea  verificarii conformitatii copiilor cu 

acestea. 
• Formularele pentru participare la concurs se pot procura zilnic de la secretariatul de concurs.          

Candidaţii vor depune dosarele de concurs la secretariatul comisiei de concurs. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informaţii suplimentare la secretariatul comisiei de concurs,  persoana de contact : Oancea Simona             

                 Tel. 0244-470.588, Fax 0244-470.209 e-mail: office@primariaberceniph.ro 
 
           Concursul se va organiza, la sediul Primariei, conform calendarului urmator: 

- Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pt.ocuparea 
unui post vacant, in perioada  23.06-06.07.2022  la sediul Primariei comunei Berceni 

        -          14.07.2022  ora 09.30 - proba scrisa 
          -          in termen de 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise sa va  sustine interviul 

               -           durata timpului de lucru este de 8 ore/zi.  
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