
RO M Â N IA  
JU D EŢ U L SU C EA V A  

C O M U N A  CO ŞN A  
PR IM A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind organizarea examenului/concursului, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent 
medical comunitar (COR 325301), pe perioada nedeterminata, la Primăria comunei Coşna, judeţul

Suceava.

Gavril Pardău -  Primarul comunei Coşna:
Analizând referatul nr. 5657 din 09.10.2020 întocmit secretarul general al comunei Coşna; 

Având în vedere prevederile:
-Art.il din Legea nr.203/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- HG nr. 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 sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

-art. 30 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

-art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare

-HCL nr.50 din 28.07.2020 privind modificarea HCL nr. 29 din 29.05.2020 privind numărul 
de posture, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Coşna;

în temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 litera ”d”,alin.5 litera ”e”, art. 155 alin.l litera 
„e” şi art. 196 alin .l litera ”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicat în 
Monitorul Oficial al României nr.555 din 05.07.2019 cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

A rt.1.1. Se organizează, examen/concurs, pentru ocuparea unui post contractual vacant de 
asistent medical comunitar (COR 325301), pe perioada nedeterminată, la Primăria comunei Coşna, 
judeţul Suceava, prevăzut în statul de funcţii al instituţiei, aprobat prin HCL nr. 29 din 29.05.2020 .

2.Examenul/concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Coşna, judeţul 
Suceava, în data de 06.11.2020, ora 10,00 (proba scrisă), iar în data de 10.11.2020 (interviul). 

A rt.2. Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de H.G.R. nr. 286/2011.
Poate participa persoana care indeplineste următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta 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 m edicale eliberate de medicul de fam ilie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechim e sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată 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 săvârşite cu intenţie, care ar face-o  
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Art.3.Condiţiile specifice de participare sunt:
-studii medii postliceale, absolvite cu diplomă, în domeniul asistentă medicală umană, cu calificarea 
obţinută de asistent medical (asistent medical generalist, asistent medical de pediatrie, asistent 
medical de ocrotire, asistent medical de igiena), calificare atesată prin certificat de competente 
profesionale;
-pot participa la examen/concurs persoane care au calificarea necesara cerinţelor 
postului,dovedită cu diplomă sau certificat de competente profesionale, să dispună de certificat 
eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalisti »moaşelor si asistenţilor medicali in România, de 
autorizare a practicării profesiei de asistemt medical, conform reglementărilor legale in vigoare.

Art.4. Docum entele necesare pentru înscriere la concurs/examen, sunt:
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 vechim ea 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.

Dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei până pe data de 21.10.2020, ora 14,00.

Art.5. l .S e  constituie com isia de concurs/examen în următoarea componenţă:
P r e şed in te :
- Ivan Mariana -  secretar general al comunei Coşna;
M em brii:
- Un reprezentant al DSP Suceava;

- Todaşcă Claudia-sef serviciu contabilitate 
Secretar com isie: Dorofteisei Mihaela

Com isia de concurs are următoarele atribuţii principale:
a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
d) notează pentru flecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul;
e) transmite secretarului com isiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
f) semnează procesele - verbale întocmite de secretarul com isiei după flecare etapă de concurs, 
precum şi raportul final al concursului.

2. Se constituie com isia de soluţionarea contestaţiilor in următoarea componentă:
Preşedinte:

- Nedelea Crizantema - Consilier superior 
M em brii:

- Dorofteisei Oana Maria -  consilier asistent
- Arvinte Valentin - Consilier superior

Secretar al com isiei de de soluţionarea contestaţiilor, Doroftiese Gheorghe -  consilier 
Com isia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:



a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la 
notarea probei scrise, probei practice şi a interviului;
b) transmite secretarului com isiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor. 

Secretarul com isiei de concurs si secretarul com isiei de soluţionare a contestaţiilor au
următoarele atribuţii principale:
a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;

b) convoacă membrii com isiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de com isia de concurs, respectiv com isia de 
soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv 
procesul - verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului;
d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele 
eventualelor contestaţii;
e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

Art. 6. Se stabileşte bibliografia concursului/exemenului conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 
general al comunei Coşna, pentru comunicare persoanelor interesate, precum şi Insituţiei 
Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate.

¡PRIMAU.

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul genefcal al comunei: 

Marikniţ Ivan

Coşna, 09.10.2020 
Nr.109



Anexa nr.l la Dispoziţia nr.109 din 09.10.2020

Bibliografia de concurs cuprinde:

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară;
2. H.G. nr. 324/2019, pentru aprobarea Normelor m etodologice privind organizarea, funcţionarea 

si finanţarea activităţii de asistenţa medicală comunitar ;
3. Legea nr.272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului publicată în 

Monitorul Oficial partea 1 nr.557 din 23 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Mama şi copilul. Ediţia a V l-a  (revizuită) - Emil Căpraru, Herta Căpraru:
5. Educaţia pentru sănătate în familie şi în şcoală - Gheorghe-Eugeniu Bucur şi Octavian Popescu - 

Editura Fiat Lux, ediţia a IlI-a revizuită şi adăugită:
6. 1555 TESTE DE EVALUARE CONTINUĂ ÎN NURSING
- Coordonator colecţie: Dr. MIOARA M INCU Editura A N A  DAVILA Bucureşti, 2003



RO M ÂNIA  
JU D E Ţ U L SU CEA V A  
P R IM Ă R IA  CO M U N EI CO ŞN A  
Nr. 5657 din 09.10.2020

R E F E R A T

Domnule Primar,

Conform Art. II. Din Legea nr.2013/2020- privind modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 
19;

Prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificările ulterioare, pe 
durata stării de alertă se pot desfăşura şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau 
temporar vacante pentru posturile nedidactice, didactice auxiliare, pentru posturile din instituţiile 
care fac parte din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din autorităţile 
administraţiei publice locale şi judeţene şi instituţiile din subordinea sau coordonarea acestora, 
Parlamentul României, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Inspecţia Judiciară, din 
structurile cu sau fără personalitate juridică care derulează programe cu finanţare din fonduri 
nerambursabile, europene şi naţionale, precum şi pentru posturile vacante de asistenţi medicali 
comunitari, asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ.

Analizând prevederile HCL nr.50 din 28.07.2020 privind modificarea HCL nr.29 din 29.05.2020 
privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava şi adresa nr. 18810 din 27.07.2020 
a Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava;

Ţinând cont de activităţile care se desfăşoară în prezent la nivelul comunităţii locale cu 
privire la măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, este absolut necesar 
a se face angajarea asistentului medical comunitar pe perioadă nedeterminată.

S E C R E T A R  G E N E R A  A L  C O M U N E I,

M ariana ţvan


