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DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ a Municipiului Buzău, organizează în data de 

15.06.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, în 

conformitate cu art. I din O.U.G. nr. 103/2021 și cu art. 41 alin. (3) din H.G. 286/2011, cu modificările 

și completările ulterioare: 

- 1 post Asistent medical, grad profesional debutant, la Complexul de Servicii pentru Persoane 

Vârstnice „Alexandru Marghiloman” 

- 1 post Spălătoreasă, la Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” 

- 1 post Muncitor Calificat - Bucătar, la Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru 

Marghiloman” 

Condiții generale de participare la concurs: candidații trebuie să îndeplinească condițiile 

prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată: 

a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunosc limba română, scris și vorbit; 

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) au capacitate deplină de exercițiu; 

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar 

face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitare. 

               Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor 

contractuale sunt:   

Asistent medical, grad profesional debutant: 

- absolvent de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin 

echivalare conform Hotarârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților 

liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 

- certificat de membru OAMGMAMR însoțit de avizul anual, și adeverință pentru participarea la 

concurs, valabila 30 zile de la data eliberării. 

- nu este necesară vechimea în muncă. 

Spălătoreasă: 

- studii generale/medii. 

- vechime necesară: min. 1 an. 

 Muncitor Calificat Bucătar: 

- studii medii sau profesionale absolvite cu diplomă, 

- diplomă de calificare în meseria de bucătar sau școală profesională de specialitate, 

- vechime necesară: min. 1 an. 



Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data afişării anunţului și vor conţine următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) 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; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 

în specialitatea studiilor, în copie; 

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

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) 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; 

g) curriculum vitae. 

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

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia 

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 
Data, ora ]i modul de desf`]urare a concursului: 

 data afișării anunțului: 16.05.2022; 

 primire dosare: 16.05.2022-27.05.2022; 

 selecția dosarelor: 30.05.2022-31.05.2022; 

 15.06.2022, ora 09.00, probă scrisă; 

 20.06.2022, ora 09.00, probă interviu. 

 
             Locul de desf`]urare a concursului: sediul Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului 
Buz`u, str. Alexandru Marghiloman nr. 29. 
 

BIBLIOGRAFIE  – Asistent medical 
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
2. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;  

3. Hot`r@rea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical 
generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România; 

4. Titirc` Lucre\ia – Urgen\e medico-chirurgicale sinteze pentru cadre medii, Editura Medical` 
Bucure]ti, 1994. 

TEMATICĂ – Asistent medical 
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - partea a VI-a, Titlul III, Cap. I, III, IV ]i V; 
2. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – integral;  

3. Hot`r@rea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical 
generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România - integral; 

4. Titirc` Lucre\ia, Urgen\e medico-chirurgicale - sinteze pentru cadre medii, Editura Medical` 
Bucure]ti, 1994: 



- Urgen\ele aparatului respirator; 
- Urgen\ele aparatului cardio-vascular; 
- Urgen\ele abdominale; 
- Urgen\ele renale ]i urologice; 
- Urgen\ele neurologice – Accidentele vasculare cerebrale; 
- Intoxica\ii acute oxogene – M`suri terapeutice de prim ajutor ]i administrarea de 

antidoturi; 
- Urgen\ele otorinolaringologice – corpi str`ini [n organele otorinolaringologice; 
- Urgen\ele [n oftalmologie – corpi str`ini ocular; 
- }ocul; 
- Traumatismele; 
- Urgen\ele datorate agen\ilor fizici ]i chimici. 

 
BIBLIOGRAFIE  – Spălătoreasa 

1. Legea nr. 319/2006, legea securit`\ii ]i s`n`t`\ii [n munc`, cu modific`rile ]i complet`rile 
ulterioare; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

TEMATICĂ – Spălătoreasa 
1. Legea nr. 319/2006, legea securit`\ii ]i s`n`t`\ii [n munc`, cu modific`rile ]i complet`rile 

ulterioare – Cap. 4 – Obliga\iile lucr`torilor – art. 22- 23; 
2. O.U.G. nr. 57/2019, Partea a III-a, Cap. 3 – Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din 

administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; 

 
BIBLIOGRAFIE  – Muncitor Calificat Bucătar 

1. Legea nr. 319/2006, legea securit`\ii ]i s`n`t`\ii [n munc`, cu modific`rile ]i complet`rile 
ulterioare; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
3. HG 924/2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare; 

TEMATICĂ – Muncitor Calificat Bucătar 
1. Legea nr. 319/2006, legea securit`\ii ]i s`n`t`\ii [n munc`, cu modific`rile ]i complet`rile 

ulterioare – Cap. 4 – Obliga\iile lucr`torilor – art. 22- 23; 
2. O.U.G. nr. 57/2019, Partea a III-a, Cap. 3 – Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din 

administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; 
3. HG 924/2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, Anexa 

nr. 2. 
 
 
NOTĂ: Toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările în vigoare la 
momentul susţinerii examenului, inclusiv forma republicată. 
 
 Rela\ii suplimentare la sediul Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, str. 
Alexandru Marghiloman nr. 29, Compartiment Resurse Umane, persoana contact Angelescu Lavinia-
Tatiana , tel. 0238/710329, interior 12.  
      
         
 

SECRETAR COMISIE                          
                     

 
 
 
 
 



 
 
 

CALENDARUL DE DESF~}URARE A CONCURSULUI 
 

 

ETAP~ CONCURS DATA ORA OBSERVA|II 

Data limit` depunere 
dosare 

27.05.2022 
 

12.00 
 

Direc\ia de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, str. Al. 
Marghiloman nr. 29, Comp. Resurse Umane 

Selec\ie dosare 30.05.2022 
31.05.2022 

- Direc\ia de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, str. Al. 
Marghiloman nr. 29 

Afi]are rezultate selec\ie 
dosare 

31.05.2022 
 

12.00 Sediul Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, 
str. Al. Marghiloman nr. 29 ]i pe site-ul institu\iei, la 
secţiunea special creată în acest scop 

Data limita de depunere 
contesta\ii selec\ie dosare 

02.06.2022 12.00 Direc\ia de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, str. Al. 
Marghiloman nr. 29, Comp. Resurse Umane 

Solu\ionare contesta\ii 
selec\ie dosare 

03.06.2022 
 

-  

Afi]are rezultate 
solu\ionare contesta\ii 
selec\ie dosare 

03.06.2022 12.00 Sediul Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, 
str. Al. Marghiloman nr. 29 ]i pe site-ul institu\iei, la 
secţiunea special creată în acest scop 

Proba scris` 15.06.2022 09.00 Direc\ia de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, str. Al. 
Marghiloman nr. 29 

Afi]are rezultate proba 
scris` 

16.06.2022 12.00 Sediul Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, 
str. Al. Marghiloman nr. 29 ]i pe site-ul institu\iei, la 
secţiunea special creată în acest scop 

Data limit` de depunere 
contesta\ii proba scris` 

17.06.2022 12.00 Direc\ia de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, str. Al. 
Marghiloman nr. 29, Comp. Resurse Umane 

Solu\ionare contesta\ii 
proba scris` 

18.06.2022 -  

Afi]are rezultate 
solu\ionare contesta\ii 
proba scris` 

18.06.2022 12.00 Sediul Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, 
str. Al. Marghiloman nr. 29 ]i pe site-ul institu\iei, la 
secţiunea special creată în acest scop 

Proba interviu  20.06.2022 09.00 Direc\ia de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, str. Al. 
Marghiloman nr. 29 

Afi]are rezultate proba 
interviu 

21.06.2022 12.00 Sediul Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, 
str. Al. Marghiloman nr. 29 ]i pe site-ul institu\iei, la 
secţiunea special creată în acest scop 

Data limit` de depunere 
contesta\ii proba interviu 

22.06.2022 12.00 Direc\ia de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, str. Al. 
Marghiloman nr. 29, Comp. Resurse Umane 

Solu\ionare contesta\ii 
proba interviu 

22.06.2022 -  

Afi]are rezultate 
solu\ionare contesta\ii 
proba interviu 

23.06.2022 12.00 Avizierul din holul Direc\iei de Asisten\` Social` a 
Municipiului Buz`u, str. Al. Marghiloman nr. 29 ]i pe site-ul 
institu\iei, la secţiunea special creată în acest scop 

Afi]are rezultate finale 
concurs 

24.06.2022 12.00 Sediul Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, 
str. Al. Marghiloman nr. 29 ]i pe site-ul institu\iei, la 
secţiunea special creată în acest scop 

 
 
 

SECRETAR COMISIE  


