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COMUNICAT 
referitor la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
postului vacant de asistent medical în cadrul Cabinetului medical școlar din 

cadrul Direcției de Asistență Socială Simeria,  
ce urma să se desfășoare în data de 24.03.2020 – proba scrisă 

 
 Conform Comunicatului Direcției de Asistență Socială Simeria nr. 
3407/17.03.2020 concursul pentru ocuparea postului de asistent medical  în 
cadrul Cabinetului medical școlar a fost amânat. 
 Ulterior, ca urmare a instituirii stării de alertă, conform art. 27, alin. (3) din 
Legea nr. 55/2020, pe durata acesteia, în instituţiile şi autorităţile publice s-a 
suspendat orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante 
şi temporar vacante. 
 Deoarece în data de 14 septembrie 2020 a început anul școlar 2020-2021, 
a fost imperios necesară ocuparea postului de asistent medical, pe perioadă 
determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, cu încetare de drept a 
contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării 
de alertă, conform art.27, alin. (1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
 Legea nr. 203 din 16 septembrie 2020, art. II prevede că, prin derogare de 
la dispozițiile art. 27, alin. (3) din Legea nr. 55/2020, se pot desfășura și 
concursurile pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante.  
 Conform prevederilor art. 38, alin. (1), lit. a) și b) din HG nr. 286/2011, 
termenul maxim de amânare a concursului este de 15 zile lucrătoare. 

În consecință, se va relua procedura de organizare și desfășurare a 
concursului în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, deoarece 
amânarea nu poate fi dispusă conform art. 38, alin. (1), lit. a) din HG nr. 286/201. 
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