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ANUNŢ 

CONCURS PENTRU  POSTURI CONTRACTUALE 

DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (COD COR 325901) 

la Căminul pentru  persoane vârstnice Văratec 

 

      PRIMĂRIA COMUNEI AGAPIA, cu sediul in loc.Agapia, str. Nicolae Iorga, 

nr.140, jud.Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale, 

pe durată nedeterminată, cu condiţiile generale aprobate prin art.3 din H.G. nr. 

286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

1. Denumirea postului ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT 

(COD COR 325901) –  1 post 

- post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: minim studii  medii absolvite cu diplomă sau echivalent 

- calificare/specializare: diplomă de absolvire sau echivalent in specializarea 

asistent medical generalist  

- vechime in muncă: nu este necesară 

- document care să ateste titlul de calificare de asistent medical generalist şi 

dreptul de liberă practică în exercitarea profesiei(document eliberat 

OAMMR) 

- aviz psihologic, cu menţiunea „apt pentru postul de asistent medical 

generalist ” 

- disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de 

urgenţă 

2. Denumirea postului ASISTENT MEDICAL GENERALIST (COD COR 

325901) –  1 post 

- post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: minim studii  medii absolvite cu diplomă sau echivalent 

- calificare/specializare: diplomă de absolvire sau echivalent in specializarea 

asistent medical generalist  

- vechime in muncă: minim 6 luni vechime in specialitatea asistent medical 

generalist 

- document care să ateste titlul de calificare de asistent medical generalist şi 

dreptul de liberă practică în exercitarea profesiei(document eliberat 

OAMMR) 

- aviz psihologic, cu menţiunea „apt pentru postul de asistent medical 

generalist ” 



- disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de 

urgenţă 

   Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului : 

   Proba scrisă:  3 noiembrie 2021, ora 10.00, la sediul Căminului pentru 

persoane vârstnice Văratec. 

             Proba interviu: va fi anunţată ulterior 

             Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de  

         concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei. 

 

Date contact pentru primirea dosarelor de concurs : 

Primăria comunei Agapia, judeţul Neamţ, cu sediul în loc.Agapia, 

com.Agapia, str. Nicolae Iorga nr.140, judeţul Neamţ. 

Tel.  0372522208; fax. 0372522214; 

e-mail: primariaagapia@yahoo.com; 

Persoana de contact: Ilioi Elena-Doina–secretar general comuna 

Agapia- tel.0757102326. 
 

 

Reprezentant legal, 

PRIMAR, 

NASTASĂ NECULAI 
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BIBLIOGRAFIE / TEMATICA 

PENTRU  
CONCURS  

PENTRU POSTURI  CONTRACTUALE  ASISTENT MEDICAL GENERALIST (COD COR 325901)  
 
 

1. OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ: din Partea a VI-a numai Titlul III - Personalul contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice( art.538-562) şi Partea a VII-a – Raspunderea administrativă(art.563-
579)  
2. Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 
acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, publicat ȋn Monitorul 
Oficial nr. 121 din 15.02.2019. 
 3. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare 
pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate 
pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice 
în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei 
procesului de sterilizare, cu modificarle și completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 681 din 
02.09.2016 
 4. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, publicat in Monitorul 
Oficial nr. 791 din 07.10.2016  
5. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, actualizat si modificat 
6. O.U.G . nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa 
si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali 
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, actualizata si modificata; 
5. Ghidul de nursing - Lucreţia Titircă:  
-  Nevoia de a respira şi de a avea o bună circulaţie;  
-  Nevoia de a bea şi a mȃnca  
-  Nevoia de a se mişca şi a avea o poziţie bună; 
-  Nevoia de a se ȋmbrăca şi dezbrăca; 
-  Nevoia de a menţine temperatura constantă a corpului; 
-  Nevoia de a menţine tegumentele curate şI integre; 
-  Nevoia de a comunica ; 
-  Recoltarea produselor biologice şi patologice 
-  Administrarea medicamentelor 
 6. Urgentele medico- chirurgicale(sinteze)- Lucreţia Titircă 
 7. Nursing -Tehnici de evaluare şi ȋngrijiri acordate de asistenţii medicali- Lucreţia Titircă  
 

 
 

A se avea in vedere variant actualizată a actelor normative! 
 
 

Reprezentant legal, 
PRIMAR, 

NASTASĂ NECULAI 


