ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI CRI~AN
JUDETUL TULCEA

ANUNT
Privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii contractuale temporar
vacante de executie - de asistent comunitar principal din cadrul Compartimentului
SanMate - Prima ria comunei Cri~an, judetul Tulcea

Primaria comunei Cr i ~an,judetu l Tu lcea, cu sediul in localitatea Cri ~an, str. Principal a, nr.1 55, judetul
Tulcea, reprezentata legal prin dl. lIie MUllteanu, in calitate de primar;
Avano ill veoere:
~
prevederile HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamenlului-cadru privind slabilirea principiilor
generate de ocupare a unui post vac;ant sau temporar vacant coresplll1ziitor June/ii/or conlractuale ~'i a
criteriilor de pro/llovare in grade sail trepte projesionale imediat superioare a personalului contractual din
seclorul bugelar plalil dinjonduri publice, cu modificarile $i completarile ullerioare;
:r
HCL C ri ~a ll nr.40/30.08.20 15 privind aprobarea organigramei $i a slalului de jimc/ii a
aparalului de specialilale al primarului cOlllunei Cri$an, jude/ul Tulcea, preculll 5i a personalului
con/raclual.

ANUNTA.
I. Organizarea concursului pentru ocuparea unei functii contractuale de execulie temporar
vacante de asistent medical comunitar-gradul principal din cadrul Compartimentului SanatatePrimaria comunei Cri~an, judelul Tulcea.

II. Documentele necesare pentru depunerea dosarului de concurs sunt:
a. cerere de inscriere la concurs adresata Primarului comunei Cri~an, judelul Tulcea;
b. copia actului de idenitate(CIIBI), certificat de na~tere ~i certificat de casatorie, dupa caz;
c. copia de pe diploma de bacalaureat, copie de pe actul de absolvire a ~colii Postliceale
Sanitare, copie certificare membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generali~ti, Moa~elor ~i
Asistenlilor Medicali din Romania;
d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea In munca, In meserie
~i /sau In specialitatea studiilor, In copie;
e. cazierul j udiciar;
f. adeverinla medicala care sa ateste starea de siinatate corespunzatoare eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
ullitalile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

