ANUNȚ
În conformitate cu prevederile HG 286/2011 actualizată prin HG 1027/2014, Episcopia
Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului organizează concurs pentru ocuparea
postului de asistent medical generalist in cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile
marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”, Proiect POCU/303/5/2/127617, pe perioadă
determinată (conform cererii de finanțare și graficului de activități), cu normă parțială.
Condiţii generale de participare:
 cunoaşterea limbii române scris şi vorbit,
 vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 capacitate deplină de exerciţiu,
 lipsa antecedentelor penale
Condiții specifice de participare:
Educaţie solicitată:
 Studii superioare finalizate cu diploma: Asistent medical
Experienţă solicitată:
 Experiență profesionala în domeniul în care activează - Asistent medical – 1 an
Competenţe solicitate:
 Capacitatea de a rezolva eficient problemele
 Capacitatea de a lucra în echipă
 Păstrarea confidențialității și securității datelor și informațiilor rezultate din activitatea pe
care o desfășoară
Atribuțiile postului:
 Licențierea unui serviciu de asistență comunitară
 Furnizarea de servicii sociale comunitare pentru 60 de persoane vârstnice aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială

 Realizarea unui program de voluntariat, adresat în special vârstnicilor, pentru implicarea
eficientă a membrilor comunității în soluționarea problemelor sociale cu care comunitatea
se confruntă
 Campanii de conștientizare a importanței implicării comunității în soluționarea
problemelor sociale și realizarea unui pact partenerial local cu actori sociali relevanți
pentru problemele cu care se confruntă comunitatea marginalizată
Experiența în proiecte constituie un avantaj!
Dosarul de concurs:
Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor transmite pe adresa de e-mail
valeriu_mircea@yahoo.com , până la data de 17.12.2020, ora 15:00, următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs
2. copia documentului care atestă identitatea,
3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor,
4. documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează
proiectul și postul vizat de candidat
7. declarația timp de lucru
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului
Pentru conformitate cu originalul, documentele menționate la punctele 2 și 3 vor fi certificate de
către candidati.
Probele concursului:
1. Evaluarea dosarelor de concurs sub aspectul îndeplinirii condițiilor specifice de participare
2. Interviul în cadrul căruia vor fi testate cunoștințele profesionale (pe baza bibliografiei indicate),
abilitățile și aptitudinile impuse de funcție și motivația candidatului.
Interviul se va desfășura în data de 18.12.2020, ora 10:00 la Catedrala Episcopală Sfânta
Treime Baia Mare, Sala Sfântul Iosif Mărturisitorul, bulevardul Unirii, nr. 17, Baia Mare.

Bibliografie concurs ocupare post Asistent medical - Proiect POCU „Biserica alături
de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara -Gutâi, ID Proiect: 217617
1. O.U.G. nr. 144/ 2008 Ordonanta de Urgenta 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;
2. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali. Ghid de nursing, Lucretia
Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2005;
3. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Lucretia Titirca,
Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008;
4. Legea drepturilor pacientului nr. 46/ 2003.
5. Programul POCU - https://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
Comunicarea și contestarea rezultatelor
Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul Episcopiei Ortodoxe Române a Marmaureșului
și Sătmarului și pe pagina oficială de internet a instituției în data de 18.12.2020, cu indicarea
numărului de înregistrare al dosarului de concurs.
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestații în maxim 24 de ore de la
afișarea rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Contestațiile se înregistrează online, pe adresa valeriu_mircea@yahoo.com.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute telefonic la numărul de telefon: 0755 666 476.
Afișat azi, 10.12.2020

