
 

ANUNŢ  

 
UAT Comuna Talpa, judeţul Teleorman,organizează concurs pentru ocuparea unui post de 

asistent comunitar din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Talpa,judeţul 

Teleorman. 

 Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Talpa, jud.Teleorman, în data de 

10.04.2020, ora 10.00-proba scrisă şi în data de 13.04.2020 – interviul. 

 Condiţiile generale  de participare sunt  prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011. 

Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine 

urmatoarele documente: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată primarului comunei; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică (acte studii specialitatea asistent medical generalist, 

Diplomă de licenţă în specializarea Asistenţă Medicală (studii superioare de lungă durată) sau 

Diplomă de absolvire a Colegiului Universitar Medical (studii superioare de scurtă durată), sau 

Diplomă de absolvire/ Certificat de absolvire/ Certificat de competenţe profesionale (şcoală postliceală 

sanitară); 

4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează**; 

5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate*; 

6. curriculum vitae(CV)- model europass; 

7. certificat de căsătorie(după caz). 

*Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

**in cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, 

în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului. 

Copiile din dosar se prezintă însoţite de originale care vor fi certificate pentru conformitate cu 

originalele de către secretarul comisiei de concurs. 

Condiţiile specifice de participare sunt: 

1.  Absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în 

specializarea „asistență medicală; 

2. Vechime în specialitatea calificării necesare exercitării funcţiei: nu se solicită; 

3. Cunoștințe de operare pe calculator: nivel minim; 

4. Minim nota 7 la proba scrisă. 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele 

solicitate pentru dosarul de înscriere sunt afişate pe site-ul instituţiei, 

www.comuna-talpa.ro. 

 Dosarele de concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 6 din H.G 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

http://www.comuna-talpa.ro/


sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

- 16.03.2020 – publicare anunţ; 

- 16.03.2020 – 30.03.2020 – depunere dosare concurs; 

- 01.04.2020 – selecţia dosarelor si afişarea rezultatelor selecţiei; 

- 10.04.2020 – proba scrisă; 

- 13.04.2020 – interviul. 

Termenul de depunere al contestaţiilor  privind selecţia dosarelor, al rezultatelor la proba scrisă şi 

interviu, va fi cunoscut odată cu afişarea rezultatelor privind fiecare etapă a concursului. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, persoana desemnată să asigure 

secretariatul comisiei de concurs va fi dl. Erimia Vasile-Marian, de luni până joi între orele 08.00-

16.30  şi vinerea între orele 08.00-14.00 sau la telefon 0247 / 898255.  

 

 

PRIMAR, 

prof. RABABOC BENONE 

 

 

Notă*: Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 30 martie 2020 


