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Nr. 9257/08.08.2022      

  

A N U N Ţ 

 

privind examenul de promovare al personalului contractual din cadrul COMPARTIMENTULUI 

MEDIATORI SANITARI ŞI MEDICINA ŞCOLARĂ - DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

a Primăriei oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani in functii corespunzatoare studiilor absolvite 

 

 În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) – (6) din Regulamentul 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, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,   
Cu respectarea prevederilor dispozitiei primarului orasului Stefanesti nr. 188/2017 privind 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocupare posturilor 

vacante/temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale, a Regulamentului privind stabilirea 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare şi a regulamentului 

privind promovarea personalului contractual debutant şi promovarea în funcţii corespunzătoare 

studiilor absolvite a personalului contractual din cadrul Primăriei oraşului Ştefăneşti, 
Primăria oraşului Ştefăneşti, Judetul Botosani, organizează în data de 24.08.2022, ora 10

00
, 

examen de promovare al personalului contractual din cadrul COMPARTIMENTULUI MEDIATORI 

SANITARI ŞI MEDICINA ŞCOLARĂ - DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ in functii 

corespunzatoare studiilor absolvite. 

  

Examenul de promovare în clasă constă în susţinerea unei probe scrise 

  

 ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS: 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan 

Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti, în termen de 5 zile lucratoare de la data publicării anunțului, respectiv în 

perioada 08.08.2022-17.08.2022, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere la examenul de promovare aprobată de conducătorul autorităţii sau 

instituţiei publice; 

2. Copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, 

adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberată de o instituţie de învăţământ superior 

acreditată;  

3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz. 

 

Calendarul concursului: 

      Examenul de promovare se va desfășura la sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan 

Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti, după cum urmează:  
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1. Depunerea dosarelor de concurs: in perioada 08.08.2022-17.08.2022,  zilnic, de luni pana 

vineri, in intervalul orar 10.00-14.00 - la sediul Primăriei Ştefăneşti situat in str. Stefan 

Luchian nr. 4 Compartiment Resurse umane, tel. 0231564101, fax 0231564101(tasta 0), email: 

primaria@stefanesti-bt.ro, persoana de contact: Niță Irina-Adriana, Consilier I. 

2. Selecţia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatelor  – 18.08.2022; 

3. Proba scrisă, 24.08.2022, ora 10.00, afisare rezultate ora 16.00; 

4. Rezultate finale examen de promovare: 25.08.2022 

Modalitatea de desfasurare a examenului: 

Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise. 

Fiecare din cei trei membri al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, 

a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel 

mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare. 

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la 

dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite. 

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de 

examinare. 

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de 

dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore. 

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea 

elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii: 

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 

b) abilităţi de comunicare; 

c) capacitate de sinteză; 

d) complexitate, iniţiativă, creativitate. 

Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu susmentionat. 

 Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare. 

 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, 

precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, in data de 24.08.2022 pana la ora 16.00. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare 

de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la 

sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a contestaţiei. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei 

oraşului Ştefăneşti.  

Bibliografia/Tematica 

pentru susţinerea examenului de promovare al personalului contractual din cadrul 

COMPARTIMENTULUI MEDIATORI SANITARI ŞI MEDICINA ŞCOLARĂ - DIRECTIA DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ a Primăriei oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani in functii 

corespunzatoare studiilor absolvite 

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ PARTEA a VI – a Statutul funcţionarilor 

publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa 

personalului plătit din fonduri publice, Titlul III Personalul contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice (art. 538-562); 



3. OUG nr.  18/2017 privind asistenta medicala comunitara, cu modificările și completările 

ulterioare;  

4. HG nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară; 

5. Probleme de nutriție, creștere și dezvoltare la copil – Ghid prevenție – INSP vol. 6 / 2016;  

6. Protocoale de diagnostic și îngrijiri în asistența medicală primară - UNICEF – vol.I; 

7. Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare: Titlul I Sănătatea Publica (Cap I si Cap II  - art. 1-10) și Titlul III - Asistența 

medicală primară (Cap IV – art. 76-84);  

8. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; 

9. Mama și copilul de Emil Capraru și Herta Capraru-Ed Medicală 2014 

10. Educația pentru sănătate în familie și în școală de Gheorghe-Eugeniu Bucur și Octavian 

Popescu- Ed Fiat Lux, ediția a III a revizuită și adăugită. 

 

Tematica este aceeasi cu bibliografia. 
 

     PRIMAR,                  SECRETAR GENERAL AL ORASULUI, 

  Buţura Florin                Vesel Petru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL BOTOŞANI       

PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI 

NR. 9257/08.08.2022  

 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi, 08.08.2022  

 

 

 

 Subsemnata, Nita Irina-Adriana, secretar comisie examen, azi data de mai sus, am procedat la 

afişarea anunţului privind examenul de promovare al personalului contractual din cadrul 

COMPARTIMENTULUI MEDIATORI SANITARI ŞI MEDICINA ŞCOLARĂ - DIRECTIA DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ a Primăriei oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani in functii corespunzatoare 

studiilor absolvite. 

 

 Afişarea s-a făcut la sediul Primăriei oraşului Ştefăneşti, şi pe site-ul  primăriei. 

 

 

 

 

 

 

 

 Consilier, 

                                                                                     Nita Irina-Adriana 


