
JUDETUL  DAMBOVITA  
COMUNA VOINESTI  
NR.  17217  din 20 11 2015    
 

    A N U N T  

 

      Primaria Comunei Voinesti , jud.  DAMBOVITA , organizeaza concurs in zilele 
21.12.2015, ora 10 - proba scrisa si in ziua de 23.12.2015, ora 14 – interviul si 
proba practica , pentru ocuparea  postului  vacant de personal contractual, pe 
perioada nedeterminata ,  de asistent medical comunitar  debutant clasa 12   , in 
cadrul Serviciului de asistenta sociala     
 
 Conditii generale si specifice pentru ocuparea postului :  

1. Studii : liceu sanitar cu echivalare scoala postliceala sanitara /scoala 
postliceala sanitara cu diploma de absolvire   ; 

2. Asistent medical  generalist debutant  ;  
 

ACTE  NECESARE dosarului de inscriere  

    a) formularul de înscriere; 
    b) copia actului de identitate; 
    c) copiile documentelor care sa ateste  nivelul studiilor si ale altor acte  care 
atesta efectuarea  unor specializari ,precum si copiile documentelor care atesta 
indeplinirea  conditiilor specifice; 
    d  ) cazierul judiciar; 
    e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberata de 
medicul de familie , 
   f)adeverinta de libera practica eliberata de OAMR , vizata la zi ; 
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică. 
   h)curriculum vitae  
    i) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comisiei   de concurs. 
    Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către secretarul 
comisiei de concurs. 
      
 



I.Tematica de concurs:  
1. Legea 272/2004  privind protectia copilului cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
2. OUG 26/1997  republicata  prin Legea 108/l998 privind protectia copilului aflat 
in dificultate ; 
3. Aspecte ale ingrijirii nou nascutului si sugarului ; 
4. Particularitati de ingrijire a persoanei varstnice ‚ 
5. Urgente medico chirurgicale : E.P.A,Embolia pulmonara , IMA , Ocluzia 
intestinala , HDS , Colica Biliara ,pancreatita acuta ,IRA , Colica renala, AVC, bda , 
Insuficienta respiratorie acuta ,traumatisme toracice , traumatismele abdominale 
, traumatismele bazinului , urgentele datorate agentilor fizici si chimici ; 
 
II. Bibliografia : 

1.  Legea 272/2004  privind protectia copilului cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

2. OUG 26/1997  republicata  prin Legea 108/l998 privind protectia copilului 
aflat in dificultate ; 

3. Urgente medico chirurgicale, Sinteze –Lucretia Titirca , Editura Medicala , 
Bucuresti 2004 ; 

4. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali –Manual 
pentru colegiile si scolile postliceale  sanitare, Lucretia Titirca, Editura 
Medicala Romaneasca , 2004 ; 

5. Promovarea alaptarii prin asistenta medicala primara , Ghid Practic 
UNICEFF IOMC 1999; 

 
III. Calendarul de desfasurare a concursului :  
     Dosarele de inscriere  se depun la sediul Primariei Voinesti pana la data de  
 17 .12. 2015 ora 14 ;  
     Selectia  dosarelor se va face pana la data  de 18. 12. 2015 ora 16. 
Termen afisare proba scrisa : 21 .12. 2015 ora 14 
Termen  limita depunere contestatie proba scrisa 22. 12. 2015 ora 14 ; 
Termen afisare  interviu si proba practica : 23. 12 .2015 ora 15,30 ; 
Termen afisare rezultate finale : 23 .12. 2015 ora 15,45 ;    
Relaţii suplimentare în legătură cu organizarea şi desfasurarea concursului la 
telefon  o245/679324 sau o245/679450 .  
    PRIMAR  
   SANDU GABRIEL DANUT  


