
    A N U N Ţ ! 

 

Primăria Oraşului Ciacova organizează în data de 12.05.2021 ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Ciacova, P-ţa Cetăţii, nr. 8, concurs pentru 

ocuparea postului de asistent medical comunitar treapta I, funcție contractuală de execuție – în cadrul Direcției de Asistență Socială. 

1. Denumirea postului: 

- asistent medical comunitar treapta I 

2. Tipul probelor de concurs: 

- Proba scrisă; 

- Interviu; 

- Proba practică. 

3. Condiţii de participare: 

- Condițiile prevăzute de art. 3 din  H.G. 286/2011 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 

a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Studii postliceale de asistență medicală sau facultatea de asistență medicală absolvite cu diplomă; 

- Vechime în specialitate 5 ani. 

4. Dosarele se depun la sediul Primăriei Oraşului Ciacova, Compartimentul Resurse Umane, din data de 19.04.2021 până la data de 04.05.2021 şi 

trebuie să cuprindă următoarele documente:  
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atesta 

îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

d) carnetul de munca sau, după caz, adeverințele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f) adeverința 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 unitățile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

5. Bibliografia: 

- Legea nr. 1/1991  (r) privind Constituția României, cu modificările si completările ulterioare; 

- Titlu III ale părții VI din  O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

- O.G. nr. 137/2000 (r) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002 (r) privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 (r) privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației 

publice locale; 

- H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe 

exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale; 

- H.G. nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea si finanțarea activității de asistenta medicala comunitara; 

- Legea nr. 292/2015 privind asistența socială, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 17/2000 (r) privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările si completările ulterioare. 

Atribuții fișă de post: 

Activități: 

a) identificarea problemelor medico-sociale ale comunității; 



b) educația pentru sănătate si profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viața si mediu sănătos; 

c) mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice etc.; 

d) promovarea sanătății reproducerii si planificarea familiala; 

e) îngrijirea si asistența medicală la domiciliu, curativa si de recuperare, in vederea reinserției sociale; 

f) acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu; 

g) Asigură asistență medical în unitățile de învățământ de pe raza U.A.T. Ciacova; 

h) Acordarea asistenței sociale în timpul diverselor competiții sportive organizate la nivelul U.A.T. Ciacova; 

Atribuţiile postului:  

1. Identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunitatii; 

2. Determinarea nevoilor medico-sociale ale populatiei cu risc; 

3. Culegerea datelor despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea; 

4. Stimularea de actiuni destinate protejarii sanatatii; 

5. Identificarea, urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta din 

cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea in familie a conditiilor favorabile dezvoltarii nou-nascutului; 

6. Efectuarea de vizite la domiciliul lauzelor, recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii mamei si a nou-nascutului; 

7. In cazul unei probleme sociale, ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri, cu mediatorul sanitar din comunitatile de romi 

pentru prevenirea abandonului; 

8. Supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si a copilului mic; 

9. Promoveaza necesitatea de alaptare si practicile corecte de nutritie; 

10. Participa, in echipa, la desfasurarea diferitelor actiuni colective, pe teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening populational, 

implementarea programelor nationale de sanatate; 

11. Participa la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a eventualelor focare de infectii; 

12. Indruma persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic; 

13. Semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren; 

14. Efectueaza vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratati la domiciliu si urmareste aplicarea masurilor terapeutice recomandate 

de medic; 

15. Urmareste si supravegheaza in mod activ copiii din evidenta speciala (tbc, hiv/sida, prematuri, anemici etc.); 

16. Identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea acestora; urmareste si supravegheaza activ nou-

nascutii ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele in care nu exista medici de familie; 

17. Organizeaza activitati de consiliere si demonstratii practice pentru diferite categorii populationale; 

18. Colaboreaza cu ong-uri si cu alte institutii pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri-tinta (varstnici, alcoolici, 

consumatori de droguri, persoane cu tulburari mintale si de comportament), in conformitate cu strategia nationala; 

19. Urmareste identificarea persoanele de varsta fertila; disemineaza informatii specifice de planificare familiala si contraceptie; 

20. Se preocupa de identificarea cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din 

familiile vulnerabile; 

21. Efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos. 
 

Relaţii suplimentare privind înscrierea la concurs, se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ciacova sau la telefoanele 0256-399600, 0752-446284 

între orele 08.00 și 15.30.      

Conducerea primăriei 


