
 

 

 

 

 

             D I S P O Z I Ţ I A Nr.40 
            din 2 martie 2020  
__________________________________________________________________________ 
Privind: constituirea  Comisiilor de concurs şi de soluționare a contestațiilor, stabilirea 
calendarului și bibliografiei,  condițiile  de organizare, participare şi desfăşurare,  al 
concursul de recrutare organizat în vederea ocupării  postului vacant (personal 
contractual) de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cuca , județul Galaţi.  
 

Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
430/2016 a Judecătoriei Tg. Bujor , județul Galați .   
 

Având în vedere referatul secretarului comunei Cuca , înregistrat la nr.1411 din 2 
martie 2020  , în care se motivează legal emiterea prezentei dispoziţii ;    
 Având în vedere  art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată ; 
 Având în vedere art.30 din Legea  nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și 
completările ulterioare ;  
 Având în vedere Hotărârea Guvernului României  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, coroborate cu cele ale HG 497/2010; 

Având în vedere  Hotărârea Consiliului local nr.58 din  24.10.2019  privind aprobarea,  
organigramei a  statului de funcţii  şi a numărului  personalului  aparatului de specialitate al 
primarului din  comunei Cuca , judetul Galaţi. 
            Având în vedere Ordinul comun 393/630/4236/2017 al MMJS, MS şi MEN privind 
Protocolul de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare 
prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei;  

Având în vedere  Hotărârea Guvernului  nr.324/2019 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală 
comunitară; 

Având în vedere Ordonanța de urgență  18/2017 privind privind asistenţa medicală 
comunitară, aprobată prin Legea 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară;  
  Având în vedere art. 155, alin (5), lit. e) şi ale art.541, alin.(1) din OUG nr  57/2019 
privind Codul administrativ; 
 În baza prevederilor art. 196, alin.(1), lit.b), din  Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ: 
 
  Emite următoarea  D I S P O Z I Ţ I E :  
 

  Art.1. Se constituie Comisia  de concurs, la concursul organizat pentru ocuparea  
postului vacant de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al 
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primarului comunei  Cuca , judeţul Galaţi, în   zilele de  25 și 27 martie 2020 , după cum 
urmează : - psih. Liliana Iordăchescu -preşedinte (din partea DSP Galaţi) 

            - dr. Groza Ciprian –membru ( CMI medic de familie )   
            - As. med.   Neculiță Ileana – membru (asistent medical comunitar) 

 Art.2. Se constituie Comisia  de soluționare a contestațiilor , la concursul organizat 
pentru ocuparea  postului vacant de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei  Cuca , judeţul Galaţi, în   zilele de  25 și 27 martie 2020 , 
după cum urmează :  

     - As. med. pr. Ene Reveica  – preşedinte (din partea DSP Galaţi 
      -  insp. pr. Dimofte Ana Maria,   primăria comunei Cuca .  
      - insp. as. Cârneciu Nicoleta Paula , primăria comunei Cuca ;  

 Art.3.   Secretariatul  celor două  Comisii va fi asigurat de  dl. Marin Angelică , 
secretarul comunei Cuca , judeţul Galaţi .  
 Art.4.Se stabileşte calendarul organizării concursului de recrutare pentru funcţia 
contractuală vacantă după cum urmează:  

Data publicării anunţului: 03.03.2020 (în Monitorul Oficial al României partea a III-a, 
în ,,Viaţa Liberă”, pe site-ul www.posturi.gov.ro, pe site-ul www.primariacuca.ro, la sediul 
Primăriei Cuca ).  

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 17.03.2020 ora 16,00 ;  
Selecţia dosarelor: 18.03.2020, ora 14.00;  
Afişarea selecţiei dosarelor: 18.03.2020, ora 15,00; 
Data probei scrise: 25.03.2020, ora 10;  
Data interviului: 30.03.2020, ora 10- în cazul în care nu va fi susţinut în aceeaşi zi, cu acceptul 
candidaţilor.  

 Art.5.(1)Condiţiile generale de participare:  Pentru a ocupa un post contractual vacant 
candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările 
ulterioare: 
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 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 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. 
    (2) Condiţiile specifice pentru postul de asistent medical comunitar sunt:   
Studii de specialitate – asistent medical generalist (Diplomă de bacalaureat liceu sanitar plus 
Certificat de absolvire a şcolii PL de 1 an (echivalare studii cf. H.G. 797/1997) /scoala 
postliceală sanitară/ colegiul universitar medical/ facultate de medicină specializarea asistență 
medicală; 

Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., adeverință că poate participa la concurs 
emisă de O.A.M.G.M.A.M.R., Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi (dacă este cazul) 

  



     (3) Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea 
anunțului. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: 

- cererea de înscriere la concurs adresată primarului comunei; 
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția public(acte studii 
specialitatea generalist, pediatrie sau obstetrică-ginecologie, 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),  sau Diplomă de bacalaureat liceu sanitar plus Certificat de absolvire a şcolii PL de 
1 an (echivalare studii cf. H.G. 797/1997);  

- Copie Carnet de muncă pentru activitatea desfăşurată până la 31.12.2010 plus 
Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor pentru perioada 
01.01.2011 până în prezent; (unde este cazul); 

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează**; 

- adeverință 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 unitățile sanitare abilitate*; 

- curriculum vitae(CV)- model europass. 
- Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2019 (unde este cazul) 

    *Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
    **În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are 
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării 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.  

            Art.6. Tematica și bibliografia de concurs:  
a) Tematica e concurs :   
Condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în 

asistenţa medicală primară; 
Factori de risc pentru sănătatea populaţiei; 
Educaţie pentru un stil de viaţă sănătos; 
Comportamente cu risc pentru sănătate (drogurile, alcoolismul, familiile 

dezorganizate, violenţa în familie, abandonul familial, şomajul etc.); 
Factori de risc în sănătatea copilului; 
Aspecte de nutriţie a copilului (alimentaţia naturală, mixtă, artificială; diversificarea 

alimentaţiei); 
Epidemiologia bolilor transmisibile (infecto-contagioase);  
Profilaxia bolilor transmisibile; 
Epidemiologia bolilor netransmisibile (afecţiunile cronice); 
Profilaxia bolilor netransmisibile; 
Femeia gravidă (asistenţa pre / şi postnatală); 
Contracepţie şi planificare familială; 
Administrarea medicamentelor; 
Urgenţe medico-chirurgicale; 
Dezinfecţia prin mijloace fizice şi chimice; 



Sterilizarea;  
Sindromul imuno-deficitar dobândit la copil şi adult; 
Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală; 
Exercitarea profesiei de asistent medical – dispoziţii generale; 
Principalele activităţi derulate de asistentului medical comunitar. 

 
          b)  Bibliografia de concurs :  
1. C. Borundel - Manual de medicină internă pentru cadre medii - Editura All Bucureşti, 1995; 
2. Mihailescu M - Chirurgie pentru cadre medii - Editura Medicală, Bucuresti, anul 1999; 
3. F. Chiru, G. Chiru si L. Moraru -Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos - Ed. Cison, 
2001; 
4.Titirca L. - Urgenţe medico-chirugicale - Sinteze - Editura Medicală, Bucureşti, 2006; 
5.Titirca L. - Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali - Ed. 
Viaţa Medicală Românească, 2003; 
6. C. Bocarnea - Boli infecţioase şi epidemiologie - Manual pentru şcolile postliceale sanitare, 
Editura Infoteam, 1995; 
7. Dr. N.Crişan, Dr. D.Nanu - Obstetrică-ginecologie-Editura Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 
1997; 
8. Lucreţia Titircă - Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali - Editura 
Viata Medicală Românească, 1995; 
9. Dimitrie Nanu, Bogdan Marinescu, Michaela Nanu - Contracepţia- Editura Ştiinţifică şi 
Tehnică –Bucureşti, 1996; 
10. Coordonator: M. Mincu - Manual de pediatrie, Editura C. Davilla, Bucureşti 2003; 
11. E. Chiţimia, V. Mihăilescu, C. Niculescu, A. Popescu, L. Popovici -Manual puericultură şi 
pediatrie, Editura Infoteam, Bucureşti, 1997; 
12. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi moaşei din România - 
2005; 
13. OUG 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. 
14. OUG 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară. 
15. Hotărârea 324/23.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară. 
16. Legea nr.95/2006; 
 17. Ordinul MS nr. 261/2007 - Norme tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, 
sterilizării în unităţile sanitare de stat şi private; 
18. Ordinul MS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare 
a infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare 
 Art.7  Secretarul comunei  Cuca , Judetul Galati va comunica prezenta dispoziţie 
persoanelor interesate .  
 
 
     P R I M A R ,  
     Mihăiţă Vlad 
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ 
         Secretar gen.UAT ,  A. Marin 



 
 
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA CUCA     Înregistrat la nr.1411 din 02.03.2020 

P R I M A R ,  
Compartimentul:   SECRETAR 
 
 
     R E F E R A T 
 
 Subsemnatul Marin Angelică – secretarul comunei Cuca , judeţul Galaţi;   
  

Având în vedere referatul secretarului comunei Cuca , înregistrat la nr.1411 din 2 
martie 2020  , în care se motivează legal emiterea prezentei dispoziţii ;    
 Având în vedere  art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată ; 
 Având în vedere art.30 din Legea  nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și 
completările ulterioare ;  
 Având în vedere Hotărârea Guvernului României  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, coroborate cu cele ale HG 497/2010; 

Având în vedere  Hotărârea Consiliului local nr.58 din  24.10.2019  privind aprobarea,  
organigramei a  statului de funcţii  şi a numărului  personalului  aparatului de specialitate al 
primarului din  comunei Cuca , judetul Galaţi. 
            Având în vedere Ordinul comun 393/630/4236/2017 al MMJS, MS şi MEN privind 
Protocolul de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare 
prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei;  

Având în vedere  Hotărârea Guvernului  nr.324/2019 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală 
comunitară; 

Având în vedere Ordonanța de urgență  18/2017 privind privind asistenţa medicală 
comunitară, aprobată prin Legea 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară;  
  Având în vedere art. 155, alin (5), lit. e) şi ale art.541, alin.(1) din OUG nr  57/2019 
privind Codul administrativ; 
 În baza prevederilor art. 196, alin.(1), lit.b), din  Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ: 
 Faţă de acestea  propunem   să emiteţi   Dispoziţia  privind constituirea constituirea  
Comisiilor de concurs şi de soluționare a contestațiilor, stabilirea calendarului și bibliografiei,  
condițiile  de organizare, participare şi desfăşurare,  al concursul de recrutare organizat în 
vederea ocupării  postului vacant (personal contractual) de asistent medical comunitar din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca , județul Galaţi.  
      

SECRETAR,  
A. Marin 

 


