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ANUNŢ 

 

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI 

angajaza  in functia publica de conducere Sef serviciu Control în sănătate 

publică, gradul II , ID 329242 

 

 
          

Pentru ocuparea functiei publice de conducere de  Sef serviciu Control în sănătate publică, 

gradul II, ID 329242, Directia de Sanatate Publica Mehedinti organizeaza concurs de recrutare in 

conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in 

perioada 27-29 iulie 2022.          

 

Probele stabilite pentru concurs se vor desfasura la sediul Direcției de Sănătate Publică Mehedinţi astfel: 

 

Condiţii de desfaşurare a concursului  

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia/tematica, 

atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe 

pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest 

scop. 

Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS al DSP Mehedinti in perioada 28.06-

18.07.2022, ora 16.00 

Selectarea dosarelor se va face in maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii depunerii 

dosarelor 

Proba scrisă va avea loc in data de    29 iulie 2022, ora 9 :00. 

Interviul va fi susţinut in data de     02 august 2022, ora 9 :00 

 

Condiţiile de participare: 

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute de alin.(1) si (3) ale art. 465 din 

Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completarile si 

modificarile ulterioare. 

 

Conditiile de studii: 

Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specializarea 

medicina; 

Sa detina gradul de medic specialist sau medic primar, igiena si sanatate publica; 

Studii universitare absolvite cu diploma de master in domeniul administratiei publice, 

management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma 

echivalenta conform prevederilor art 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 



 

 

Conditii specifice 

Cunostinte de operare/ programare pe calculator, dovedite cu certificat/diploma/atestat 

pentru nivelul de baza. 

       Conditiile de vechime : 

Minimum 5  ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; 

 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu: 

 formularul de înscriere (Anexa nr. 3); 

 curriculum vitae, modelul comun european; 

 copia actului de identitate; 

 copii diplome de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari 

si perfectionarii; 

 copie a diplomei de master în domeniul administra publice, management ori în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire 

sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în 

specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 copia carnetului de muncă și dupa caz a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada 

lucrata, care sa ateste vechimea în muncă și, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii 

functiei publice (Anexa nr. 4); 

 adeverinței care atesta starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinta care atesta starea de 

sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul 

standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice; 

 cazierul judiciar; 

 declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 

înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică; 

 dosar cu șină. 

 copie certificat/diploma/atestat curs de operare/ programare pe calculator 

 Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însotite de documentele originale pentru certificare, 

 

Pentru informatii va puteti adresa la sediul Drectiei de Sanatate Publica din Strada Traian 

nr.115 sau la telefon 0252/323638-Biroul RUNOS al DSP 

 

Bibliografie este aceeasi cu Tematica   
1. Constituţia României, republicată; 

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.   

5. Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. Ordinul ministrul sănătății nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

funcționarea lnspecției Sanitare de Stat, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară 

pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară 

activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

ulterioare; 



10. Ordinul ministrului sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deșeurilor rezultate din activități medicale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. Ordinul ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

12. Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației, cu modificarile si completarile ulterioare; 

13. Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 

și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile sanitare, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

14. Ordinul ministrului sănătății nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională 

a cabinetelor medicale și de medicină dentară, cu modificarile si completarile ulterioare; 

15. Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curațarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private tehnicii de lucru și interpretare pentru 

testele de evaluare a eficienței procedurii de curațenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru 

dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în 

funcție de suportul care urmează să fie tratat și ametodetor de evaluare de evaluare a derulării și 

eficineței procesului de sterilizare; 

16. Ordinul ministrului sănătății nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea 

unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor cu modificările și 

completările ulterioare; 

18. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din 

domeniul sănătății publice, cu modifcările și completările ulterioare; 

19. Ordinul ministrului sănătății nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile 

pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. 

 

 

 

 

 

   Director Executiv                   Director Executiv Adjunct Economic               Sef Birou RUNOS 

Dr Miruna Constantin                            Ec.Vilceanu Ionica                              Ec Vladuti Rodica 

 

 

 

 

 


