ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE
PROIECT:
CREAREA
ȘI
IMPLEMENTAREA
SERVICIILOR
COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A
EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607
I. DENUMIREA POZIȚIEI : ASISTENT MEDICAL COMUNITAR pentru
Comuna BRĂDENI, JUDEȚ SIBIU
- Nivelul poziției: execuție, membru în echipa comunitară integrată
- Scopul principal al poziției: acordarea de servicii de asistenţă medicală
comunitară ȋn scopul îmbunătăţirii accesului populaţiei apartinând
grupurilor vulnerabile, din localitățile selectate pentru derularea proiectului,
la servicii medico-sociale de calitate, integrate la nivelul comunităţilor cu
servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu
serviciile sociale și serviciile educaționale.
- Durata muncii: pe perioada derulării proiectului
- Locul de desfășurare a activității: UAT/Centrul Comunitar Integrat +
teren
II. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN GRUPUL ȚINTĂ
PENTRU POZIȚIA DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:
În vederea înscrierii, în perioada 7 august – 22 august 2019, între orele 08.0014.00, persoanele interesate depun, la Direcția de Sănătate Publică a Județului
Sibiu, Birou RUNOS, camera 2, un dosar, care va conţine în mod obligatoriu:
1.

cerere de înscriere prevăzut (model anexat);

2.

curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;

3.

copia actului de identitate; copia certificatului de naștere, copia certificatului
de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorț);
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4.

copii ale diplomelor de studii (inclusiv diploma de bacalaureat sau certificat
de absolvire liceu), certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;

5.

copia Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de
valabilitate sau adeverinţă de ȋnscriere ȋn Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, după caz;

6.

copia avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei, în termen de
valabilitate;

7.

copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și/sau în
specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională
specifică necesară pentru ocuparea poziţiei (ex:adeverințe privind vechimea
în munca și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post,
recomandări, etc);

8.

adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al
candidatului;

9.

cazierul judiciar valabil - original;

10. Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai este înscris în
nici un program/proiect din care este finanțat/subvenționat; în situația în care
persoana care depune documentația mai este înscrisă într-un astfel de
program/proiect va menționa acest aspect în declarație, precum și faptul că în
situația selectării și în acest proiect, își va asuma obligația ca, în termen de 10
zile de la data comunicării admiterii sale în cadrul proiectului, va renunța la
programul/proiectul anterior; în original;
Actele prevăzute la punctele 3, 4, 5, 6 şi 7 vor fi prezentate în original în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea. Conformitatea cu originalul se
realizează de către reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Judeţeană coordonatorul activitătii de asistență medicală comunitare
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III CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POZIŢIEI DE
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
Pentru înscriere, persoanele interesate pentru ocuparea poziției de asistent medical
comunitar trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
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 poziţiei pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, a unei infracțiuni de serviciu
sau în legătură cu serviciul, a unei infracțiuni 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.
IV. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POZIȚIEI DE
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:
a) pentru asistentul medical comunitar: absolvirea liceului sanitar, studii
postliceale sanitare sau învăţământ universitar în specializarea "asistenţă
medicală" sau în specializarea “moașă”;
b) cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim.
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V. CALENDAR PROCEDURĂ DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE:
Activitate

Data/ora

Publicitate

7 august 2019

Depunere dosare la coordonatorul județean al activității de 7-22 august 2019 între
asistență medicală comunitară de la nivelul D.S.P.J. Sibiu Dr. orele 08.00-14.00
As. Med. Doina Merla, Birou RUNOS, camera 2
Dosarele se transmit de către coordonatorul județean al 23 august 2019
activității de asistență medicală comunitară de la nivelul
D.S.P.J. Sibiu la Ministerul Sănătății în atenția Comisiei de
recrutare și selecție
Secretarul Comisiei predă dosarele președintelui comisiei

28 august 2019

Procedura de evaluare a dosarelor de către Comisia de 29 august 2019-4
recrutare și selecție
septembrie 2019
Afișare rezultate recrutare și selecție

5 septembrie 2019, ora
14.00

Depunere contestații la sediul D.S.P.J. Sibiu

6 septembrie 2019, ora
14.00

Coordonatorul activității de asistență medicală comunitară de 9 septembrie 2019
la nivelul D.S.P.J. Sibiu transmite contestațiile la Ministerul
Sănătății
Soluționare contestaţii

10 septembrie 2019

Afișare rezultate soluționare contestații

11 septembrie 2019,
ora 14.00

Afișare rezultate finale

12 septembrie 2019,
ora 14.00

Încheiere contract de subvenție

20 septembrie 2019
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