
Primaria Comunei Cosmesti, judetul Galati anunta incetarea masurii de
suspendare a concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de executie
temporar vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul
Compartimentului Asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei
Cosmesti, judo Galati, in temeiul art. II, al Legii nr. 203/16.09.2020 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si luand act de prevederile
Hotararii Guvemului nr. 782/14.09.2020 privind prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 septembrie 2020, precum si stabilirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

Precizam ca procedura de organizare a concursului va fi reluata de luni
21.09.2020 cu urmatoarele precizari:

- Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei
Comunei Cosmesti, Jud. Galati, in termen de 4 de zile, in perioada 21.09.2020-
24.09.2020.

- Dosarele depuse pana in prezent vor fi luate in considerare, cu precizarea
ca solicitam candidatilor care aveau depuse dosare, sa revina in termenul celor 4
zile sa confirme mentinerea optiunii de a candida.

- Toate termenele ulterioare pentru:
• Selectare dosare concurs,
• Proba scrisa
• Rezultate proba scrisa
• Proba interviu
• Rezultate proba interviu
• Rezultate finale
vor curge conform Dispozitiei 148/06.05.2020 .
-Toate celelalte prevederi dispuse prin Dispozitia nr. 148/06.05.2020 privind

stabilirea conditiilor de organizare si desfasurare a concursului de recrutare
pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de consilier, Clasa I, grad
profesional debutant, in cadrul Compartimentului asistenta sociala, din aparatul
de specialitate al Primarului Comunei Cosmesti, .Iudetul Galati ~ia comisiilor de
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ART. II
Prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020

privind unele masuri pentru prevenirea ~i cornbatereaefectelor pandernieide
COVID-19, cu modificarile ulterioare, pe durata starii de alerta se pot desfa9ura
~i concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru
posturile nedidactice, didactice auxiliare, pentru posturile din institutiile
care fac parte din sisternulnational de aparare, ordine publica 9i securitate
nationala, din autoritatile administratiei publice locale 9i judetene 9i
institutiile din subordinea sau coordonarea acestora, ParlarnentulRornaniei,
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Inspectia Judiciara, din structurile

3. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38~1, cu
urmatorul cuprins:

"ART. 38~1
Pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenta fizica a

studentilor in institutiile de invatamant superior se pot suspenda prin hotarare
a senatului universitar, cu respectarea masurilor stabilite prin ordin comun al
ministrului sanatatii 9i al ministrului educatiei 9i cercetarii. Cursurile online
se desfa90ara conform unui regulament al senatului universitar."

2. La articolul 38, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate,
alineatele (1~1) 9i (1~2), cu urmatorul cuprins:

"(1~1) Pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenta
fizica a elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar militar apartinand
Ministerului Apararii Nationale se pot suspenda la propunerea consiliului de
conducere al unitatii de invatamant preuniversitar militar, cu avizul
inspectoratului ~colar judetean, statului major al categoriei de
forte/comandamentului care are in subordine unitatea de invatamant preuniversitar
militar 9i cu aprobarea prin hotarare a comitetului judetean pentru situatii de
urgenta/Comitetului Municipiului Bucure9ti pentru Situatii de Urgenta.
(1~2) Ministerul Educatiei ~i Cercetarii are obligatia sa asigure suportul
privind resursele materiale, formarea cadrelor didactice 9i cadrul metodologic
pentru desfa~urarea cursurilor online."

Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificarile ulterioare, se modifica ~i se
completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 38, alineatul (1) se modifica ~i va avea urmatorul cuprins:
"ART. 38
(1) Pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenta

fizica a antepre~colarilor, pre9colarilor ~i elevilor in unitatile de invatamant
se pot suspenda, la propunerea consiliului de administratie a unitatii de
invatamant preuniversitar, cu avizul inspectoratului ~colar
judetean/Inspectoratului $colar al Municipiului Bucure~ti ~i al directiei de
sanatate publica judetene/Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucure9ti
~i cu aprobarea prin hotarare a comitetului judetean pentru situatii de
urgenta/Comitetului Municipiului Bucure~ti pentru Situatii de Urgenta, pe baza
argumentelor legale privind starea de sanatate."

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ART. I

LEGE nr. 203 din 16 septembrie 2020
pentru modificarea 9i completarea Legii nr. 55/2020 privind unele
prevenirea 9i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
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Bucure9ti, 16 septembrie 2020.
Nr. 203.

p. PRE$EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PRE$EDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Aeeasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, eu respectarea
prevederilor art. 75 9i ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
republieata.

cu sau fara personalitate juridica care deruleaza programe cu finantare din
fonduri nerambursabile, europene 9i nationale, precum 9i pentru posturile vacante
de asistenti medicali comunitari, asistenti medicali 9i medici din unitatile de
invatamant."

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS
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