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                                                 D I S P O Z I Ţ I A    Nr.114/26.04.2022 
 
              cu privire la modificarea Dispoziției nr.103 din data de 28.03.2022, privind 
constituirea Comisiei de  concurs şi a Comisiei de soluţionare a  contestaţiilor  pentru  
concursul de recrutare a unui post contractual de execuție vacant de asistent medical 
comunitar, grad principal, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Jijila, judetul Tulcea 
  
    Deacu Costica - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea. 

             Având în vedere prevederile art.554 alin.7 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ și H.G. nr.1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru 
privind stabilirea principiilor genereale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte, 
profesionale imediat superioare a personalului contractual, din sectorul bugetar, plătit din 
fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011; 
            Adresa nr. 9737/21.04.2022 a  D.S.P.J –Tulcea.            
            Referatul nr.5132/2022, al Compartimentului resurse umane cu privire la modificarea  
Dispoziției nr.103 din data de 28.03.2022 ; 
         În temeiul dispoziţiilor art.155, art.196 alin.1 lit. b), din Ordonanța de Urgentă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ    

                                                           DISPUN : 

 Art.1.alin.(1) Se modifică art.1 la Dispoziția nr.103 din data de 28.03.2022, care v-a avea 
urmatorul cuprins: 
       ” Art.1. Se constituie comisia de concurs în urmatoarea componență: 

1. Geru Stela - președinte, asistent medical comunitar Primăria Jijila ; 
2. Stoef Mihaela - membru, asistent medical D.S.P.J - Tulcea; 
3. Babușcă Daniela  – membru, asistent medical principal O.A.M.G.M.A.M.R - Tulcea ; 

Secretariatul tehnic al comisiei de concurs va fi asigurat de către Enache Viorel –  
consilier, Primăria Jijila. ” 
      (2) Se modifică art.2 la Dispoziția nr.103 din data de 28.03.2022, care v-a avea urmatorul 
cuprins: 
       ” Art.2. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență: 

1. Hagighiol Gabriela - președinte, consilier Prinăria Jijila; 
2. Vrămuleț  Mirela - membru, asistent medical D.S.P.J - Tulcea; 
3. Sitaru Antoanela-Corina  - membru, vicepreședinte O.A.M.G.M.A.M.R - Tulcea; 

            Secretariatul tehnic al comisiei de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către 
Enache Viorel –  consilier superior, Primăria Jijila, funcționar public .”  



 ART.2. Data susținerii concursului este de 10.05.2022, ora 10, proba scrisă și în data de 
12.05.2022 ora 10.00 – interviul, probe organizate la sediul Primăriei Jijila, județul Tulcea. 
 ART.3.  Bibliografia stabilită  : 
1. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvrnului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
3.Constituția României; 
4.O.U.G nr.189/2017 privind asistența medicalăcomunitară, cu modificările și completărle 
ulterioare; 
5.H.G nr.324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, 
funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară; 
6.H.G nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractuli-cadru care 
reglementeză condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anii 2018-2019, cu 
modificările și completările ulterioare; 
7.Ordin MS-CNAS 397/836/2018 privind aprobarea  Normelor metodologice de aplicare în 
anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 
Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018-2019 cu modificările și completările ulterioare; 
8.Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
repblicată, c modificările și compltările ulterioare; 
9.Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republcată, cu 
modificările și completarile ulterioare; 
10. Legea 119/1996, cu privire la actele de satre civilă, republcată, cu modificările și 
completarile ulterioare; 
11. Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republcată, cu 
modificările și completarile ulterioare; 
12. Legea 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republcată, cu 
modificările și completarile ulterioare; 
13. Ordonanța de Urgență a Guvrnului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de 
muncă, cu modificările și completările ulterioare; 
14. H.G nr.155/2017privind aprobarea Programelor Naționale de sănătate pentru anii 2017 și 
2018, cu modificările și completările ulterioare; 
15. Ordin MS 377/2017 privind aprobarea  Normelor tehnice de realizare a programelor 
Naționale de Sănatate Publică pentru anii 2017 și 2018 , cu modificările și completările 
ulterioare; 
16.Alimentația copiluli și gravidei(ghid practic pentru moașe și asist.med.)UNICEF,MS,2007; 
17.Principii în alimentația copilului și a grvidei UNICEF, MS; 
18.Protocoale în îngrijirea copilului, volI,vol II,UNICEF, MS,IOMC; 
19.Promovarea alăptării prin asistența medicală primară – ghid practic, UNICEF/IOMC,1999; 
20.Mama și copilul, de dr.Emil Căpraru, 2002; 
21.Boli infecțioase și epidemiologice, de dr.C. Bocarnea; 
22.Contracepție și planificare familială, orice sursă de informare –IOMC,SECS,MS. 
NOTĂ: La toate actele normative menționate se vor avea în vedere completările și 
modificările la zi. 
 ART.4. Prezenta dispozitie se comunică, Instituției Prefectului Județului Tulcea, persoanelor 
în cauză și v-a fi facută publică prin afișare la sediul Primariei Comunei Jijila. 

 
 
                           Primar,                Contrasemnează secretar general al comunei Jijila, 
                        Deacu Costică                                   Acriș Dumitru  
         
 


