CONCURS
Complexul rezidential Sfanta Maria Braila din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila
anunţă organizarea unui concurs în data de 08 noiembrie 2021(proba scrisa) si 12 noiembrie 2021
(interviul) pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale:
1. Medic primar – 1 post cu ½ norma in cadrul serviciului social Caminul pentru persoane
varstnice
2. Psiholog practicant – 1 post
- ½ norma in cadrul serviciului social Caminul pentru persoane varstnice
- ½ norma in cadrul serviciului social Centrul de ingrijire si asistenta
3. Ergoterapeut - 1 post
- ½ norma in cadrul serviciului social Caminul pentru persoane varstnice
- ½ norma in cadrul serviciului social Centrul de ingrijire si asistenta
CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE
Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din
Anexa 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 286/2011, actualizată, respectiv:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a altor state aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România,
b) Cunoaşte limba româna scris şi vorbit,
c) Are vîrsta minimă reglementată de prevederile legale,
d) Are capacitate deplină de exerciţiu,
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postlui scos la concurs,
g) Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarşite cu
intenţie, care ar face o incompatibilitate cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
CONDITII GENERALE/SPECIFICE DE PARTICIPARE
MEDIC PRIMAR
• Studii superioare absolvite cu diploma lienta,domeniul fundamental Medicina
Generala/Medicina de familie;
• Vechime in specialitatea studiilor solicitate,minim 5 ani;
• Certificatul de membru al Organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
• Aviz anual privind exercitarea profesiei;
• Asigurare de malpraxis valabila
PSIHOLOG PRACTICANT
• Studii de specialitate:studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul
psihologie
• Atestat de libera practica in psihologie clinica,eliberat de Colegiul Psihologilor din
Romania;
• Vechime in specialitatea studiilor minim 1 an
INSTRUCTOR ERGOTERAPIE
• Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
• Vechime in specialitatea functiei minim 6 luni
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei din Loc.Baldovinesti,Calea
Mos anghel nr.486, în termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii, respectiv de la data 15.10.2021 pana la 29.10.2021 ora 14:00
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Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Complexului rezidential Sfanta Maria si la
secretarul comisiei de concurs Dascaloiu Ionela, la nr. de telefon : 0239 650052
Rezultatul selectiei dosarelor se va afisa pe data de 03.11.2021 la sediul Complexului
rezidential Sfanta Maria Braila.
Proba scrisă se va desfăşura în data de 08 noiembrie 2021, ora 10:00 la sediul Complexului
rezidential Sfanta Maria.
Interviul se va desfăşura în data de 12 noiembrie 2021, începând cu ora 10:00 la sediul
Complexului rezidential Sfanta Maria Braila.
Probele de concurs se noteaza cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecarei probe se face ca
urmare a obtinerii punctajului minim de 50 puncte pentru fiecare dintre probe.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.
Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Complexului rezidential Sfanta Maria
Braila
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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de
autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de muncasau,dupa caz,adeverintele care atesta vechimea in munca,in meserie si/sau
specialitatea studiilor,in 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) certificate de integritate comportamentala(se obtine de la ghiseul de eliberari certificate de
cazier judiciar)
g) 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;
h) curriculum vitae;
Important:
Copiile de pe documentele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Observatii:
1.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
2.Documentele prevăzute la lit. g) si lit.h) pot fi înlocuite cu declaraţie pe propria răspundere. În
acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu
mai târziu de data si ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
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BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
MEDIC PRIMAR ½ NORMA
In cadrul Serviciului social Camin pentru persoane varstnice

1. Stoica V. Scripcariu V. “Compediu de specialitati medico-chirurgicale” vol. 1- Editie
revizuita, Editura Medicala, Bucuresti 2018;
2. Stoica V. Scripcariu V. “Compediu de specialitati medico-chirurgicale” vol. 2 – Editie
revizuita, Editura medicala, Bucuresti 2018;
3. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor
care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane aflate in
dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciile acordate in
sistem integrat si cantinele sociale.
TEMATICA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bronhopneunopatia obstructiva cronica. (1) pag: 1-24;
Pneumoniile. (1) pag: 25-36;
Astmul bronsic (1) pag: 37-46;
Cancerele bronhopulmonare. (1) pag: 48-69
Tuberculoza. (1) pag: 72-86;
Trombembolismul pulmonar. (1) pag. 88-101;
Boala coronariana. Boala coronariana cronica stabila. Angina pectorala stabila.(1) pag:
105-111; Alte forme de boala cardiaca si ischemica (1) pag: 111-117; Sindroamele
coronariene acute cu supradenivelare de segment ST.(1) pag: 118-133; Sindroamele
coronariene acute fara supradenivelare de segment ST.(1) – pag: 134-147;
8. Hipertensiune arteriala. (1) pag: 149-170;
9. Insuficienta cardiaca. Insuficienta cardiaca cronica. (1) pag: 173-185; Insuficienta
cardiaca acuta. (1) pag. 186-194;
10. Cardiomiopatiile(1) pag. 195-206;
11. Aritmiile si tulburarile de conducere. Stopul cardiac. (1) pag. 208-231;
12. Valvulopatiile(1) pag. 233-246; Endocardita infectioasa. (1) pag. 247-249;
13. Pericardita.(1) pag. 250-252;
14. Refluxul gastroesofagian.(1) pag. 255-260;
15. Boala ulceroasa. (1) pag. 262-271;
16. Bolile inflamatorii intestinale. (1) – pag. 274-296;
17. Ciroza hepatica. (1) pag. 303-329;
18. Diabetul Zaharat.(1) pag 333-351;
19. Anemiile. Anemia feripriva.(1) pag: 353-357; Anemiile hemolitice dobandite. (1) pag 358361; Deficitul de vitamina B12 si acid folic. (1) pag. 362-369;
20. Leucemia acuta si cronica mielocitara si limfocitara. Leucemiile acute. (1) pag. 371-379;
Leucemia acuta limfoblastica.(1) ;pag: 381-384; Leucemia mieloida cronica. (1) pag. 385392; Leucemia limfocitara cronica. (1) pag: 394-403;
21. Limfoamele maligne.(1) pag: 405-422;
22. Glanda tiroida. Tireotoxicoza.(1) pag. 425-435; Hipotiroidismul adultului. (1) pag. 435-445;
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Cancerul Tiroidian (1) pag 445-454;
23. Hepatitele virale acute. (1) pag 455-462;
24. Infectia cu virusul imunodeficientei umane.(1) pag. 463-467;
25. Sepsismul si socul septic.(1) pag. 468-472;
26. Boala cronica de rinichi.(1) pag. 473-507;
27. Glomerulopatii.(1) pag. 515-546;
28. Nefropatii tubulo-interstitiale.(1) pag. 549-562;
29. Tulburari electrolitice si acidobazice. Tulburari ale echilibrului acido-bazic. (1) pag. 564574; Tulburari ale echilibrului hidro-electrolitic. (1) pag. 575-588.
30. Accidentele vasculare cerebrale. (2) pag. 75-107;
31. Boli inflamatoare reumatice cronice. Poliartrita reumatoida.(2) pag. 109-125;
32. Ordinul 29/2019-Anexa nr.1-Standardele minime de calitate penru serviciile sociale cu
cazare,organizate ca centre rezidentiale destinate persoanelor varstnice.

BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
PSIHOLOG PRACTICANT
1.Legea privind asistenta sociala a persoanelor varstnice nr. 17/2000;
2.Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înființarea,organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;
3.Ordinul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr.29/03.01.2019 pentru aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în
comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale,Anexa nr.1-Standardele
minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate
persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în
Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr.867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare: - cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I
4.Hotărârea nr.788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
5.Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica-Emitent Colegiul
Psihologilor din Romania,publicat in Monitorul Oficial nr.715/20.11.2013
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BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
INSTRUCTOR ERGOTERAPEUT

1. Legea nr. 448/2006 republicata 2008, legea privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
2. Ordinul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr.29/03.01.2019 pentru aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor
vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului
și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate
în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale,Anexa nr.1Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre
rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii
sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr.867/2015, cu
modificările şi completările ulterioare: - cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I
– Modul II – Standard 2.1 si 2.3,Modul III – Standard 1.3 si 4.3
3. Hotararea nr. 867 din 14 octombrie 2015-pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
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