ANUNŢ
Consiliul local Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, după cum urmeaza:
1).Asistent medical comunitar – post contractual vacant.
Concursul se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Rîmnicelu, astfel:
-Proba scrisă în data de 10 octombrie 2017, ora 10,00
-Interviul în data de 11 octombrie 2017, ora 12,00
Condiţiile generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice pentru funcția contractuală de Asistent medical comunitar:
-nivelul studiilor: postliceale de asistent medical
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- nu este cazul
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6
din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se vor depune la sediul Primăriei
Comunei Rîmnicelu în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a. până pe data de 2 octombrie 2017, ora 16,00.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Rîmnicelu, persoană de contact Hotescu Nicolae, telefon 0238575707, în zilele
lucrătoare, începând cu data de 18 septembrie 2017.
ANUNŢ
Consiliul local Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, după cum urmeaza:
1).Expert local romi – post contractual temporar vacant.
Concursul se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Rîmnicelu, astfel:
-Proba scrisă în data de 3 octombrie 2017, ora 10,00
-Interviul în data de 4 octombrie 2017, ora 12,00
Condiţiile generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant,
cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice pentru funcția contractuală de Expert local romi:
-nivelul studiilor: superioare, juridica sau administrative
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- nu este cazul
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6
din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se vor depune la sediul Primăriei
Comunei Rîmnicelu în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a. până pe data de 25 septembrie 2017, ora 16,00.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Rîmnicelu, persoană de contact Hotescu Nicolae, telefon 0238575707, în
zilele lucrătoare, începând cu data de 18 septembrie 2017.

A 1. BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale de Asistent medical comunitar
-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară:
-STRATEGIA NAŢIONALĂ DE SANATATE, 2014 - 2020 din 18 noiembrie 2014 -4.2. ARIA
STRATEGICĂ DE INTERVENŢIE - "SERVICII DE SĂNĂTATE"
-LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice
A.2.CONDITII DE PARTICIPARE
La concursul de ocupare a postului contractual vacant de Asistent medical comunitar– în perioada
10.10. – 11.10. 2017 la sediul Primăriei comunei Rîmnicelu , judeţul Buzău
Pentru a participa la concursul de ocupare a postului, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să fie cel putin absolvent al Studiilor postliceale de Asistent medical cu Diploma de absolvire;
b) să nu aibă în cazierul judiciar.

A 2. BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale temporar vacante de Expert local romi;
-Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a
situaţiei romilor, modificata si completata prin HOTĂRÂRE nr. 522 din 19 aprilie 2006:
-Legea asistenței sociale nr. 292/2011, modificata si completata,
-LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice
A.2.CONDITII DE PARTICIPARE
La concursul de ocupare a postului de Expert local Romi organizat în perioada 03.10. – 04.10. 2017 la
sediul Primăriei comunei Rîmnicelu , judeţul Buzău
Pentru a participa la concursul de ocupare a postului, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să fie cel putin absolvent al Studiilor superioare juridice sau administrative absolvite cu Diploma
de licenta:
b) să nu aibă în cazierul judiciar.

Primar,
Dumitru Stanciu

