
ANUNT

Comuna lvegti, cu sediul in: str. General Eremia Grigorescu , nr. 451, jud. Gala{i, organizeaza
concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/
28.10.2022, dupi cum urmeazi:

DENUMIREA POSTULUI: Mediator sanitar
NUMARUL POSTURTLOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: func{ie de execu{ie
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Compartimentul Sdn5tate, din aparatul de specialitate al Primarutui
comunei lvegti, jude[ul Galali,
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi;40 de ore pe sdpt5mini
PERIOADA: nedeterminati

Gonditiile generalede participare sunt cele previzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 2A.102022

,4entru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea gi dezvoltarea carierei personalului contractual
din sectorul bugetar plStit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidafii trebuie sd indeplineasci urmitoarele condilii
generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin HotirArea Guvernului nr. 1336/
28.10.2022:

a) are cetS[enia romAn5 sau cetilenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la
Acordul privind Spaliul Economic European (SEE) sau cetSlenia Confederaliei Elveliene;

b) cunoagte limba romini, scris qivorbit;
c) are capacitate de munci in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,

republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
d) are o stare de sinitate corespunzdloare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitSlile sanitare abilitate;
e) indeplinegte condiliile de studii, de vechime in specialitate gi, dupi caz, alte condi{ii specifice

potrivit cerinlelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnati definitiv pentru sivArgirea unei infracliuni contra securiti{ii nafionale, contra

autoritSlii, contra umanitSlii, infracfiuni de coruplie sau de serviciu, infrac{iuni de fals ori contra infiptuirii
-ystifiei, infracliuni sivArgite cu intentie care ar face o persoani candidati la post incompatibild cu

exercitarea funcliei contraituale pentru care candideazd, cu exceplia situa{iei in care a intervenit
reabilitarea;

g) nu executi o pedeapsi complementari prin care i-a fost interzisi exercitarea dreptului de a
ocupa func[ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfSgura activitatea de care s-a folosit pentru
siv6rgirea infrac{iunii sau fa!5 de aceasta nu s-a luat mlsura de sigurantd a interzicerii ocupirii unei funclii
sau a exercitirii unei profesii;

h) nu a comis infracliunile previzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr, 11Bt2O1g p1vind Registrul
nafional automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac{iuni sexuale, de exploatare a unor
persoane sau asupra minorilor, precum qi pentru completarea Legii nr. 76t2008 privind organizarea gi
funclionarea Sistemului Nalional de Date Genetice Judiciare, cu modificirile ulterioare, pentru domeniile
previzute la art. 35 alin. (1) lit, h).

Condiliile specifice necesare in vederea participirii la concurs gi a ocupirii func[iei contractuale
stabilite pe baza atributiilor corespunzitoare postului, sunt:

a) absolvent cu studii minime obligatorii conform legislatiei in vigoare;
b) cunostinle de operare pe calculator - nivel minim;
c) absolvent al cursurilor de formare profesionala cu certificat de calificare in ocupatia de

mediator sanitar conform legislatiei in vigoare (720 ore).



d) Vechimea in munci -nu se soliciti;

Pentru [nscrierea la concurs candidafii vor depune un dosar care va confine urmitoarete
documente:

a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevlzut la anexa nr. Z a Regulamentului-
cadru privind organizarea gi dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii, aflate in
termen de valabilitate;

c) copia certificatului de cisdtorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,
dupd caz;

d) copiile documentelor care atesti nivelul studiilor gi ale altor acte care atesti efectuarea unor
specializdri, precum gi copiile documentelor care atesti indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institufia publici;

e) copia carnetului de muncd, a adeverin{ei eliberate de angajator pentru perioada lucrati, care si
ateste vechimea in munci gi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

.^, f) certificat de cazier judiciar sau, dupd caz, extrasul de pe cazieruljudiciar;
g) adeverinli medicalS care si ateste starea de sinitate corespunzitoare, eliberat6 de cdtre

medicul de familie al candidatului sau de cdtre uniti{ile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulirii
concursului;

h) certificatul de integritate comportamentali din care si reiasi ci nu s-au comis infracliuni
previzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 11812019 privind Registrul nalional automatizat cu privire la
persoanele care au comis infrac{iuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum
qi pentru completarea Legii nr.7612008 privind organizarea gi funclionarea Sistemului Nalional de Date
Genetice Judiciare, cu modificirile ulterioare, pentru candida{iiinscrigi pentru posturile din cadrul sistemului
de invS!5mAnt, sinitate sau protec{ie socialS, precum gi orice entitate publici sau privati a cdrei activitate
presupune contactul direct cu copii, persoane in virstS, persoane cu dizabilit5li sau alte categorii de
persoane vulnerabile ori care presupune examinareafizicd sau evaluarea psihologici a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA F! ORGANIZAT LA SEDIUL
INSTITUTIEI:

Nr.
crt.

Activititi Data si ora

1.
Publicarea anuntului 17.02.2023

2.
Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Comuna lvegti, cu sediulin: str. General Eremia
Grigorescu, nr. 451, jud. Galati.

PAnd la data de 03.03.2023, ora
.16 00

3. Seleclia dosarelor de citre membrii comisiei de concurs 07.03.2023, ora 16.00

4. Afigarea rezultatelor selectiei dosarelor 08.03.2023, ora 12.00

5.
Depunerea contestaliilor privind rezultatele
selectiei dosarelor

08.03.2023, ora 16,00

6. Afigarea rezultatului solulionirii contestaliilor 09.03.2023, ora 16.00

7. Suslinerea probei scrise 13.03.2023, ora 10.00

8. Afigarea rezultatului probei scrise 13.03.2023, ora 16.00



9.
Depunerea contesta[iilor privind rezultatele probei
scrise

14.03.2023, ora 10.00

10. Afigarea rezultatului solutiondrii contestaliilor
15.03.2023, ora 10.00

11. Suslinerea interviului 16.03.2023, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor dupi suslinerea interviului
16.03.2023, ora 16,00

13. Depunerea contestaliilor privind rezultatul interviului
17.03.2023, ora 10.00

14. Afigarea rezultatului solutiondrii contesta[iilor 20.03.2023, ora 10.00

15. Afigarea rezultatului final al concursului 20.03.2023, ora 12.00

BIBLIOGRAFIA
la concursu! organizat in vederea ocupirii postutui vacant de mediator sanitar:

I' Ordonanla de Urgen!5 nr 18t2017 privind asistenla medicali comunitari, aprobati cu
modificdri gi completiri prin Legea 19012017

2. Hotir6rea de Guvern 32412019, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare, pentru
aprobarea normelor metodologice privind organizarea, funclionarea gi finan{area activiti{ii de
asisten!5 socialS medicali comunitard

3, Ghidul practic pentru asistenta medicalS comunitari - Partea a 5-a "Promovarea siniti{ii qi
educatie pentru sdndtate", Bucuregti, 2012.

4, Manualul formatorului - lnstrumente eficace de promovare a sinatatii pentru a fi utilizate de citre
echipele comunitare in populatiile vulnerabile (inclusiv romi). Bucuregti, 2016.

5. Legea nr' 95/2006 privind reforma in domeniul sinititii, cu modificirile gi completirile ulterioare;
6, HotdrArea de Guvern hr, 45912010 pentru aprobarea standardului cost/an pentru servicii

acordate in unitilile de asisten!5.medico-sociale gi a unor normative privind personalul din uniti{ile
de asistenta medico-sociali gi personalul care desfSgoari activitati de asistenli medicall

^ 
comunitarS.

Manualul participantului "Curs de formare in meseria de mediator sanitar", SASTIpEN, Bucuregti,
2021.

Manualul participantului "Curs de calificare- mediator sanita/', SASTIPEN partener lNSp Bucuresti,
2012.

NOTA: Pentru toate actele normative
completdrile gi modificdrile la zi.

men[ionate in bibliografie se vor avea in vedere

TEMATICA
la concursul organizat [n vederea ocupirii postului vacant de mediator sanitar:

1. Obiectivele, activititile gi beneficiarii serviciilor de asistenli medicald comunitari.
2. Monitorizarea, evaluarea gi controlulactivitSliiasistentei medicale comunitare.
3. Atribuliile mediatorului sanitar.
4. ResponsabilitSlile Ministerului Sanatatii, a directieide sinitate publici qia UAT-ului cu privire la asistenla

medicalS comunitar5.

7.

8.



5. Promovarea sin5tilii gi educafia pentru sinitate.
6, Acordarea primului ajutor in caz de urgen{5.
7. Serviciimedicale.

8, Lucrulcu familia.
9. Lucrul cu comunitatea.
10. Lucrulcu individul

lnformatii suplimentare se pot obline la numirul de telefon 0236 866004, fax 0236 833726;
sau e-mail: ives,ti(Oq.l.q:adm,,ro , persoana de contact: doamna Voinea Liliana - Elena, avAnd
functia publici de inspector Salarizare, Resurse Umane.

\
PRIMAR,

Gheoca Maricel


