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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 , organizează concurs in perioada                

18 noiembrie - 20 noiembrie 2019  pentru ocuparea unui post  temporar vacant 

pe perioadă determinată de 6 luni ( până la revenirea titularului la post) 

 dupa cum urmeaza: 

 

 un post de consilier asistent in cadrul Biroului RUNOS 
 

Condiţii de desfaşurare a concursului  

Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS al DSP Mehedinti in perioada 01-08 noiembrie 2019  

Selectarea dosarelor se va face in data de 11 noiembrie 2019 

Proba scrisă va avea loc in data de    18.11.2019, orele 10. 

Interviul va fi susţinut in data de       20.11.2019, orele 10. 

 

Condiţii de participare la concurs 

 

Candidaţii trebuie sa indeplinească condiţiile prevazute la art.465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ 

 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

  Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea stiinţe       

   economice     

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 1 an 

- certificate de absolvire curs operator microcalculatoare  

 

Relatii suplimentare se pot obtine la Birou RUNOS -  telefon 0252/323638  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

BIBLIOGRAFIE :  

 

1. Constituţia României ; 

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 și funcționare și a structurii 

organizatorice ale DSP –urile și a mun. București ; 

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, ÎI, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;  

9. Legea nr.53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 

10. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

11. Hotărârea nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de        

      muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă  prevăzut 

în anexă nr. ÎI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții 

bugetare "Sănătate și  asistență socială" 

12. Hotărârea nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum 

și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare 

"Administrație" din administrația publică centrală 

13.  Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 

sănătate 

14.  Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii 

15.  Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și 

chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef 

de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile 

sanitare publice cu paturi 

 

 

 

 

 

 

 
Director Executiv ,                    Director Executiv Adj Economic                       Sef Birou RUNOS, 

Dr.Miruna Constantin                         Ec.Vîlceanu Ionica                                     Ec.Vlăduţi Rodica 

 

 

 

 
 
 


