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ANUNŢ 

 Unitatea Administrativ Teritorială comuna Cojasca, str. Principală , nr.277, județul Dâmbovița 

organizează  concurs,  pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de mediator sanitar -  

compartiment mediator sanitar . 

Concursul se va organiza la sediul comunei Cojasca, str. Principală, nr.277, județul Dâmbovița , 

conform calendarului următor : 

          10.06.2022 ora10.00 – proba scrisă 

          14. 06.2022 ora12.00 -  proba interviu 

- Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Cojasca , str. Principală , 

nr. 277 ,  judeţul Dambovita în termen de   5   zile lucrătoare de la publicarea anunțului  în Monitorul 

Oficial al Romaniei , Partea  III-a termenul pana la care se primesc dosarele  25.05.2022- 02 06.2022 

ora 16.00 la Compartimentul Resurse Umane. 

 -Selecţia dosarelor 03.06.2022 

  Contestatiile se vor depune în termen de 24 de ore de la afișare. 

I PROBE DE CONCURS  

1 Denumirea postului temporar  vacant şi a compartimentului de muncă : 

- un post  temporar vacant mediator sanitar compartiment mediator sanitar   

 2. A. Condiţii generale Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații 

trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

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

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are 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) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată 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 ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

B.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale 

sunt: 

Nivelul studiilor : generale ; 

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită  

-certificat, diplomă de instruire mediator sanitar 720 ore; 

  3. Probele stabilite pentru concurs ; selecţia dosarelor , probă scrisă, interviu  

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă  

.        Conform art.6  din H.G. nr.286/2011 , pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un 

dosar   de concurs  în perioada-25.05.2022-02.06.2022 și va conţine următoarele documente : 

a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorității 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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ; 

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul,  sau, după caz, adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau  în specialitatea studiilor; 

e) cazierul  judiciar  sau  o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează ; 

f)  adeverinţă 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) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat poliţie politică, astfel cum este definită de lege; 

h). Curriculum vitae. 

La depunerea dosarului candidatul trebuie să prezinte actele menţionate mai sus în original in vederea 

verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 

Informatii suplimentare: tel 0245671565si pe site-ul  www.primariacojasca.ro 

 

II BIBLIOGRAFIE 

Pentru compartiment mediator sanitar  – mediator sanitar  1 post temporar vacant 

1Constituția României 

2. O.U.G. nr.18/2017  privind aistența  medical comunitară aprobată prin Legea nr.180/2017  

3O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale .  

4. Hotarârea nr.324/2019- pentru aprobarea Normelor privind organizarea , funcționarea și finanțarea 

activității de asistență medicală comunitară 

Tematică  

-Scopul și activitatea mediatorului sanitar 

-atribuțiile mediatorului sanitar  

-responsabilitățile mediatorului sanitar 

- atribuțiile MS, DSP, AAPL 

PRIMAR  

Gheorghe Victor  
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REVENIRE ANUNT NR.8056/18.07.2019 

 
 

Având în vedere că în data de 06.08.2019 și 08.07.2019 , unitatea omunei 
Cojasca , județul Dâmbovița a  organizat concurs/exeman pentru ocuparea 
funcției temporar vacante, mediator sanitar, în cadrul compartimentului 
mediator sanitar,  revenim la anunțul nr.8056/18.07.2019 cu precizarea că  
Constituția României este în mod obligatoriu  în biblografia pentru 
concurs/examen.   
 
 
 
PRIMAR 
Gheorghe Victor  
 
 
 
 
 
 

INTOCMIT 
Secretar, jr. Cîrstina Maria  

 
 


