
                                                    
 

 R O M Â N I A  
MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MEHEDINŢI 
Strada Traian  nr.115, Drobeta Tr. Severin 

Telefon: 0252/ 323.638,  FAX: 0252 / 325.040, e-mail:dspmh@dspmh.ro 
                                                                                  Nr. operator date – 35561 

Nr. 7424/30.08.2019                        
                 
 
                                       
                                                                                             
 

 
ANUNT 

 
 
 

 In conformitate cu prevederile art. 618 din OUG 57 /2019 si a art.43 alin(1) din HG nr.611/2008,   
 

Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi , organizeaza concurs in data de                
01 si 03 octombrie 2019 pentru ocuparea a doua posturi vacante dupa cum 

urmeaza: 
 

 un post de inspector superior (medic specialist igiena) in cadrul Serviciul Control în 
Sănătate Publică  

 un post consilier superior (medic specialist igiena) in cadrul compartimentului Relații cu 
Publicul 

 
Conditii de desfasurare a concursului  
Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS al DSP Mehedinti in perioada 30.08-18.09.2019  
Selectarea dosarelor se va face in maxim 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a 
dosarelor. 
Proba scrisa va avea loc in data de 01.10.2019, orele 10. 
Interviul va fi sustinut in data de    03.10.2019, orele 10. 
 
Conditii de participare la concurs 
 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 
 
Conditii specifice de participare la concurs: 
  Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea medicină     
- detine gradul de medic specialist, specialitatea igiena 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 7 ani 
- cunostinte operare calculator nivel de baza dobandite cu certificate de absolvire a unui curs; 
 
 
 



BIBLIOGRAFIE pentru  postul de inspector superior (medic specialist igiena) in cadrul Serviciul 
Control în Sănătate Publică:  

1. Constitutia Romaniei ; 
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative 
3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 
4. OMS nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii 

organizatorice ale DSP –urile si a mun. Bucuresti ; 
5. Lege nr. 115 din 16 octombrie 1996  pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, 

magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare 

6. H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare  

7. H.G. nr.553/06.05.2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a 
funcţionarilor publici, 

8. Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile 
ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;  

9. Legea nr.53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 
10. OMS nr.824/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea si functionarea Inspectiei 

Sanitare de Stat ; 
11. HGR nr.924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare ; 
12. Hotărârea nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 
mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide; 

13. Ordinul nr. 726/1178/96/2015 privind stabilirea măsurilor necesare pentru efectuarea controalelor 
oficiale de către personalul împuternicit al autorităților publice responsabile prevăzut în art. 4 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri 
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, 
pentru a asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012; 

14. HG nr.106/2002 actualizata –privind etichetarea alimentelor; 
15. Regulament CE nr.1333/2008 privind aditivii alimentari; 
16. Regulament CE nr. 1935/2004 privind materialele si obiectivele destinate sa vina in contact cu 

produsele alimentare; 
17. Regulament CE nr. 528/20012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea  produselor 

biocide; 
18. Ordin nr. 1955 din 18/10/1995  pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru 

ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor; 
19. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind     mediul de 

viata al populatiei ; 
20. OMS 961/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în 

unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a 
eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia 
mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie 
de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului 
de sterilizare; 

21. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea    deșeurilor 
rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de 
date privind deșeurile rezultate din activități medicale; 

22. Legea nr. 319/2006 actualizata –a securitatii si sanatatii in munca; 
23. LEGE Nr. 571/14.12.2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii ; 



24. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 
sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor 
ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

25. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

26. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind 
autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

27. Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu modificările şi 
completările ulterioare. 

28. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 
domeniul sănătăţii publice, cu modifcările şi completările ulterioare. 

29. ORDIN  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

30. ORDIN M.S Nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

31. ORDIN M.S. Nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele 
de înfrumuseţare corporală 

32. HOTĂRÂRE Nr. 88 din 29 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie 
sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere 

33.  ORDIN M.S Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea 
laboratoarelor de analize medicale 

34.  ORDIN Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a 
cabinetelor medicale şi de medicină dentară 

35.  HOTĂRÂRE Nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 
produselor alimentare 

 
 

BIBLIOGRAFIE pentru postul un post consilier superior (medic specialist igiena) in cadrul 
compartimentului Relații cu Publicul 

 
1.Constitutia Romaniei ; 
2.Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative 
3.Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 
4.OMS nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a 
structurii organizatorice ale DSP –urile si a mun. Bucuresti ; 
5.Lege nr. 115 din 16 octombrie 1996  pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, 
magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare 
6.H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare  
7.H.G. nr.553/06.05.2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi 
a funcţionarilor publici, 
8.Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile 
ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;  
9.Legea nr.53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 
10.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare;  



11.Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
12.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;  
13.Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare;  
14.Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 
combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare;  
15.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;  
16.Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 
cu modificările ulterioare;  
17.Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;  
18.Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date 
19.Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

 
 
 

Pentru inforamatii va puteti adresa la sediul Drectiei de Sanatate Publica din Strada Traian 
nr.115 sau la telefon 0252/323638 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


