
           ANUNT SITE/AVIZIER 

Primăria oraşului Isaccea, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant de 

mediator sanitar-Compartiment „Sanatate Publica”- Directia de Asistenta Sociala din cadrul 

Primariei orasului Isaccea 

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Isaccea, judeţul Tulcea în data de 08.10.2021, ora 

09,00 – proba scrisă, 14.10.2021, ora 13,00 – interviul. 

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 16.09.2021-29.09.2021 (ora 15). 

       Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011,  

precum și  următoarele cerințe/competențe specifice:  

 

 Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; 

 Vechime in munca– minim 1 an ; 

 Cunostinte de operare pe calculator: nivel minim; 

 Absolvent al cursurilor de formare profesionala cu certificat de calificare in ocupatia de mediator 

sanitar conform legislatiei in vigoare;  

 Receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, abilitati foarte bune de relationare, comunicare si 

motivare 

 

 

         La concurs pot participa numai   candidații care îndeplinesc  condițiile legale și condițiile specifice 

de recrutare și al căror dosar este întocmit și depus în termen. 

 Dupa încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare nu se vor mai primi documente 

în vederea completarii acestora, cu excepția situațiilor in care candidații au depus în termen declarația pe 

propria răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar,în 

original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului. 

 Dupa depunerea dosarelor de candidat, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii 

dosarelor candidaților,respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs. 

 Comunicarea  rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea admis/respins iar la 

probele urmatoare prin acordare de punctaj cu mentiunea admis/respins, cu afisare la avizierul institutiei 

si pe pagina oficiala www.isaccea.ro, in termenele prevazute conform Calendarului de desfasurare al 

concursului, anexa la prezenta. 

 Dupa afisarea la fiecare din etapale concursului, candidații nemultumiti de rezultate pot depune 

contestatie in termenul prevazut in calendar. 

 Tematica/Bibiografia este parte componenta a prezentului anunt. 

 In cadrul probei scrise se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului. 

In cadrul interviului se testeaza cunostintele teoretice pe baza bibliografiei,abilitățile,aptitudinile 

si motivatia candidatilor si se va desfasura conform unui plan stabilit de comisia de concurs care va 

include urmatoarele criterii de evaluare: cunostinte teoretice si abilitati practice impuse de 

functie,capacitatea de analiza si sinteza,comportamentul in situatii de criza, initiativa si creativitate. 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare;(Anexa 1) 

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 vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice, în copie,  

http://www.isaccea.ro/


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 în format Europass; 

           Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea.  

           
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de d-na Rusu Eugenia – consilier –telefon: 

0240/506600. 

       Anexe la prezentul anunt : 

- Cerere participare concurs – model; 

- Declaratie pe propria răspundere privind antecedentele penale 

- Calendarul desfășurării concursului 

- Bibliografia concursului 

- Fisa post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 



                                 Anexa nr.1 

 

                                    

CERERE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

  

Subsemnatul(a)_______________, fiul(fiica) lui _____________ și al (a)__________________, 

născut(ă) la data de __________, în localitatea _______________, 

județul___________,cetățenia_________________,posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria____, 

nr.____, eliberată de __________________, la data de _______________, cu domiciliul în 

localitatea______________,județul_____________, str.______________,nr.__,bl.___, sc.___, et.__, 

ap.___, vă rog să aprobați înscrierea la concursul organizat pentru  ocuparea postului vacant de mediator 

sanitar-Compartiment „Sanatate Publica”- Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului 

Isaccea din data de 08.10.2021. 

Am luat cunoștință de condițiile de selecționare și participare la concurs. 

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

legislației aplicabile domeniului de protecție a datelor cu caracter personal. 

 

Semnătura       Data 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                    Anexa nr.2 

 

DECLARAŢIE pe propria răspundere privind antecedentele penale 

 

 

Subsemnatul(a)_______________, fiul(fiica) lui _____________ și al (a)__________________, 

născut(ă) la data de __________, în localitatea _______________, 

județul___________,cetățenia_________________,posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria____, 

nr.____, eliberată de __________________, la data de _______________, cu domiciliul în 

localitatea______________,județul_____________, str.______________,nr.__,bl.___, sc.___, et.__, 

ap.___,cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere, că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul nici unei proceduri de cercetare sau de 

urmărire penală . 

 Notă: În situaţia în care, în urma selecţiei dosarelor, sunt declarat/ă admis/ă pentru susţinerea 

concursului, mă oblig să depun cazierul judiciar în original la dosarul de concurs, până cel târziu la data 

desfăşurării primei probe a concursului, respectiv data de 08.10.2021(proba scrisă). 

 

 

 

  Semnătura                    Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Anexa nr.3 

 

CALENDAR  

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru de organizare şi desfăşurare a concursului 

pentru ocuparea postului vacant de mediator sanitar-Compartiment „Sanatate Publica”- Directia 

de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Isaccea. 

 

ACTIVITATE DATA 

Publicare anunt 16.09.2021 

Constituire comisie concurs 16.09.2021 

Depunere dosare candidati 16.09.2021-29.09.2021 

Selectia dosarelor de concurs  30.09.2021-01.10.2021 

Afisare rezultat selectia dosarelor 01.10.2021 

Depunere eventuale contestatii selectie dosare 04.10.2021 

Solutionare eventuale contestatii selectie dosare 05.10.2021 

Proba scrisă 08.10.2021 

Afisare rezultat proba scrisă  11.10.2021 

Depunere eventuale contestatii proba scrisă 12.10.2021 

Solutionare eventuale contestatii proba scrisă  13.10.2021 

Interviul 14.10.2021 

Depunere eventuale contestatii proba interviu 15.10.2021 

Solutionare eventuale contestatii interviu 18.10.2021 

Afisare rezultate finale 19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Anexa nr.4 

 

BIBLIOGRAFIA  

Pentru ocuparea funcției de mediator sanitar- 8h/zi, perioada nedeterminata 

 1.  OUG nr. 18 / 2017 privind asistenţa medicală comunitară 
2. H.G. nr. 18/2015 - pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 

români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020 - Anexa 1 Cap. 5 - Scopul, obiectivele 

și grupul țintă al strategiei; 
3. O.U.G. nr.  162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 
4. H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 

autorităţile administraţiei publice locale; 
5. HOTĂRÂRE nr. 324 din  2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, 

funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară; 
6. Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul V, 

Secţiunea a 2-a - Nivelul local; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   ANEXA 5 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 

COMPARTIMENT SANATATE PUBLICA 

Aprob 1) 

PRIMAR, 

Ing. MORARU 

ANASTASE 

 

 

 

                                                         FIŞA POSTULUI 

                                                     Nr. ............................... 

 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului- Instructor educatie – Mediator Sanitar 

 

2. Nivelul postului- de execuţie 

Scopul principal al postului- asigură medierea sanitară a comunităţii de romi 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului2) 

1. Studii de specialitate: certificat de calificare în domeniu 

2. Perfecţionări (specializări). în domeniu  

3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în aplicația 

specifică – catagrafia electronica 

4. Limbi străine3) (necesitate şi nivel4) de cunoaştere): nu este cazul 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: de abordare a unei atitudini pozitive față de ideile noi; 

inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate; corectitudine în luarea 

deciziilor; capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi de  

a valorifica constantele şi elementele noi, de a selecta aspectele esenţiale; atitudine conciliantă și 

respectuoasă față de colegi; punctualitate, conștiinciozitate, răbdare și amabilitate în contactul cu 

publicul 

6. Cerinţe specifice5): delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții 

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este 

cazul  

Atribuţiile postului6): 

 

a)realizează catagrafia populaţiei din comunitatea deservită, precum comunităţile de etnie romă, cu 

prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă; 

b)facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri şi acţiuni de asistenţă socială şi alte 

măsuri de protecţie socială şi servicii integrate adecvate nevoilor identificate; 

c)identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscrişi pe listele medicilor de familie şi 

sprijină înscrierea acestora, inclusiv cu sprijinul serviciului public de asistenţă socială; 

d)semnalează medicului de familie persoanele care necesită acces la servicii de sănătate preventive 

sau curative şi asigură sau facilitează accesul acestora la serviciile medicale necesare; 

e)în colectivităţile locale în care activează participă la implementarea programelor naţionale de 

sănătate pe teritoriul administrativ respectiv, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din 

punct de vedere medical, social şi economic, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau 

moaşa şi cu personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publice judeţene şi a 

municipiului Bucureşti; 

f)sprijină personalul medical care activează în unităţile de învăţământ în procesul de monitorizare a 

stării de sănătate a elevilor prin facilitarea comunicării dintre cadrele medicale şcolare şi părinţi; 

g)explică avantajele igienei personale, a locuinţei, a surselor de apă şi a sanitaţiei, promovează 

măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente; 

h)informează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi 

organizează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă 

sănătos, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau moaşa şi cu personalul din cadrul 



serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti; 

i)participă, prin facilitarea comunicării, împreună cu asistentul medical comunitar, la depistarea 

activă a cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie 

sau a cadrelor medicale din cadrul direcţiei de sănătate publică sau al dispensarului de 

pneumoftiziologie; 

j)însoţesc cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau controlul situaţiilor 

epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, şi explică membrilor colectivităţii locale 

rolul şi scopul măsurilor de urmărit; 

k)facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea asistentului medical comunitar, moaşei, 

personalului cabinetului/cabinetelor medicului de familie, cadrelor medicale/serviciului de 

ambulanţă, şi însoţesc în colectivitatea locală echipele care acordă asistenţă medicală de urgenţă; 

l)facilitează comunicarea dintre autorităţile publice locale şi comunitatea din care fac parte şi 

comunicarea dintre membrii comunităţii şi personalul medicosocial care deserveşte comunitatea; 

m)întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate, 

conform atribuţiilor; 

n)elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare 

definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu 

respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor; 

o)desfăşoară activitatea în sistem integrat cu asistentul medical comunitar, moaşa, asistentul 

social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar pentru gestionarea 

integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile; 

p)participă la realizarea planului comun de intervenţie a echipei comunitare integrate, din 

perspectiva serviciilor de mediere sanitară din cadrul serviciilor de asistenţă medicală comunitară; 

q)colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru 

realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile 

de etnie romă; 

r)realizează alte activităţi şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi 

persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă; 

s)colaborează cu asistentul medical comunitar, asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, 

moaşa, cadrele didactice din unităţile şcolare din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială. 

 

(2)Mediatorul sanitar nu are dreptul de a efectua acte medicale curative. În caz de urgenţă, 

mediatorul sanitar anunţă imediat medicul de familie şi/sau apelează numărul unic de urgenţă 112. 

 

(3)În exercitarea atribuţiilor de serviciu, mediatorul sanitar respectă normele eticii profesionale şi 

asigură păstrarea confidenţialităţii datelor la care are acces. 

 

(4) Pe perioada pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, personalul 

implicat în activitatea de asistenţă medicală comunitară va desfăşura şi alte activităţi specifice 

pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile  care se află în izolare la domiciliu, dupa cum urmeaza: 

a)verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin 

efectuarea vizitelor la domiciliu; 

b)monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt 

înscrise la un medic de familie; 

c)identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internaţională şi adoptarea de îndată a măsurilor 

corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi sub coordonarea medicului 

epidemiolog din cadrul direcţiei de sănătate publică Tulcea; 

d)distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu şi celor cu probleme medico-sociale; 

e)supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure; 

f)distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicaţia medicului; 

g)deplasarea la beneficiarii externaţi din spital care au nevoie de îngrijiri medicale; 

h)verificarea în teren, la solicitarea Directiei de Sanatate Publica Tulcea, prin deplasarea la 

domiciliu, a persoanelor care s-au întors din străinătate şi care nu au completat corespunzător 

declaraţia pe propria răspundere la intrarea în ţară, obţinerea datelor corespunzătoare şi înaintarea 

acestora către reprezentanţii Directiei de Sanatate Publica Tulcea; 

i)informarea şi conştientizarea membrilor colectivităţii locale cu privire la recomandările privind 



conduita socială responsabilă în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum şi cu 

privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în autoizolare, în conformitate cu 

recomandările emise de către specialiştii Institutului Naţional de Sănătate Publică; 

j)transmiterea către direcţia de sănătate publică judeţeană, prin utilizarea mijloacelor electronice de 

transmitere la distanţă, a declaraţiilor pe propria răspundere, pentru persoanele identificate la nivel 

comunitar. 

 

Atribuții generale: 

-Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în cadrul serviciului 

-Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, utilizarea 

internetului, etc.) 

-Are obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în 

legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștiință în exercitarea funcției 

publice/contractuale, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public 

-În exercitarea profesiei și în legătura cu aceasta, este independent profesional și nu poate fi supus 

nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege împotriva acestora 

-Neîndeplinirea întocmai și la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fișă a postului atrage după 

sine, în funcție de gravitate sau consecințe, răspunderea disciplinară, materială sau penală 

-Pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului instituției, pentru nerestituirea în termenul 

legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit, precum și pentru daunele plătite de instituție, în calitate 

de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, se 

angajează răspunderea civilă a funcționarului public sau a personalului contractual 

-Răspunde și urmărește îndeplinirea dispozițiilor primarului și a hotărârilor consiliului local și a 

altor acte normative cu privire la activitatea compartimentului 

-Respectă toate obligațiile/îndatoririle ce rezultă din  Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, Legea 

nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice, Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare 

-Are obligația respectării întocmai a regimului juridic al conflictului de interese și al 

incompatibilităților, stabilite potrivit legii și procedurilor interne 

-Are obligația respectării prevederilor perfecționării continue a cunoștințelor profesionale 

-Răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă și în 

domeniul situațiilor de urgență conform prevederilor legale, a fișelor de instruire individuală 

privind securitatea și sănătatea în muncă, a dispozițiilor primarului, hotărârilor de consiliu local 

-Contribuie la elaborarea, dezvoltarea și actualizarea procedurilor specifice de lucru 

-În cazul în care identifică un risc, completează și transmite formularul de alertă de risc 

responsabilului cu riscurile 

-În cazul în care identifică o neregulă, completează și transmite formularul de alertă nereguli 

responsabilului cu neregulile 

-Aplică politica de siguranță a datelor la nivelul compartimentului/serviciului 

-Asigură arhivarea documentelor create, în conformitate cu dispozițiile legale și a 

nomenclatorului arhivistic și păstrarea inventarelor arhivistice și a proceselor verbale de 

predare-primire, după caz. Predarea la arhiva instituției va avea loc în primul trimestru al 

anului pentru documentele create/elaborate cu un an anterior celui predării. 

- Respecta prevederile legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal si consimte sa 

pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal a caror prelucrare o efectuează in conditiile 

legii, in virtutea atributiilor de serviciu, inclusiv dupa incetarea activitatilor de prelucrare a acestor 

date. 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

1. Denumire  Instructor educatie – Mediator sanitar 

2. Clasa- 

3. Gradul profesional7) - 

4. Vechimea în specialitate necesară:   1    an 

Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 

a) Relaţii ierarhice: 



- subordonat faţă de – Director executiv 

- superior pentru – nu este cazul 

b) Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele și serviciile din instituţie; cu comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local 

c) Relaţii de control: nu este cazul 

d) Relaţii de reprezentare: probleme de sanatate 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: din localitate, judeţ, ţară 

b) cu organizaţii internaţionale: dacă este cazul 

c) cu persoane juridice private: din localitate, judeţ, ţară 

3. Limite de competenţă8): salariatul acţionează numai în baza atribuţiilor stabilite prin fişa postului 

sau a dispoziţiilor superiorului ierarhic    

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: pentru asigurarea continuităţii activităţii din cadrul 

compartimentului este înlocuit/ă, în perioada în care lipseşte de către Serban Gianina sau Dantis 

Lucia.  Concediile şi învoirile se vor acorda astfel încât să se asigure continuitatea activităţii 

compartimentului, numai cu aprobarea conducătorului unităţii. 
__________ 
1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de 

către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu.  
2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul 

autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare. 
3) Dacă este cazul. 
4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinţe 

de bază", "nivel mediu", "nivel avansat". 
5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în 

anumite condiţii. 
6) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 

concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului. 
7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale. 
8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi 

revin. 

 

 

Întocmit de9): 

1. Numele şi prenumele.DOGARU ELENA 

2. Funcţia publică de conducere – Director executiv 

3. Semnătura............................................................................................................... 

4. Data întocmirii........................................................................................................... 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

1. Numele şi prenumele :   

2. Semnătura................................................................................................................ 

3. Data.......................................................................................................................... 

Contrasemnează10): 

1. Numele şi prenumele   MORARU LOREDANA 

2. Funcţia SECRETAR GENERAL AL  ORASULUI ISACCEA 

3. Semnătura................................................................................................................. . 

4. Data .......................................................................................................................... 
_________ 
9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.  
10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotarare 

 



 


