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In conformitate cu :

prevederile Ordinul nr. 1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul
care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă
sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic,

Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi organizează examen pentru ocuparea , posturilor pe
perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe
perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi
biologic a funcţiei contractuale de biochimist din cadrul Laboratorului de diagnostic şi
investigare în sănătate publică-Chimie sanitară şi/sau toxicologie alDirectiei de Sanatate
Publica:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții , conform art.3 al HG nr. 286 / 2011, cu modificările și
completările ulterioare:

Conditii de participare pentru ocuparea postului
 Studii superioare absolvite cu diploma de licenta, specializarea biochimie
 Vechime in specialitatea postului minim 6 luni
 Cunoastere operare PC- nivel avansat
 adeverințele care atestă ca a fost angajat/a in baza art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Dosarele pentru concurs vor cuprinde urmatoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie,
5. adeverințele care atestă ca a fost angajat/a in baza art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,;
6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
7. adeverință 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
unitățile sanitare abilitate;
8. curriculum vitae;
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.
Condiţii de desfăşurare a concursului:





Perioada de înscriere: 11-12 mai 2022 ora 12;
Selectie dosare :
13 mai 2022 ora 10;
Proba scrisă:
17 mai 2022 ora 10;
Interviul:
18 mai 2020 ora 10 ;

Relatii suplimentare puteti obtine la Biroul RUNOS al DSP Mehedinti si pe site-ul www.dspmh.ro

Director Executiv,
Dr.Miruna Cornelia Constantin

Director Executiv Adjunct Economic,
Ec. Vîlceanu Ionica

\

Şef Birou RUNOS
Ec.Rodica Vladuţi

