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ANUNT 
 

 
 

           In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 privind 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 concurs pentru ocuparea 

următoarei funcţii contractuale  temporar vacante,   

pana la revenirea titularului la post: 

 

     -1 post, asistent medical principal specialitatea igiena si sanatate publica, PL, 

vacant pe perioada determinata pana la revenirea titularului la post din cadrul 

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă; 

 

         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: 
 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit   

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

                                                     
  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 



 

Condiţii de participare :  

- diploma de şcoală sanitară postliceală specialitatea igiena si sanatate publica 

-diploma examen de grad principal specialitatea igiena si sanatate publica 

-cunostinţe de operare calculator : Microsoft Office, Internet, Microsoft Excel – nivel 

bază 

- aviz de libera practica eliberat de OAMMR 

 

 Dosarele pentru concurs vor cuprinde urmatoarele documente: 

1. Cerere de inscriere. 

2. Copie xerox si original:  

                  act de identitate, 

                  certificat de casatorie,  

                  adeverinta grad principal,  

                  aviz de libera practica eliberat de OAMMR ,  

                   diploma de studii, (scoala postliceala din care sa rezulte  specialitatea ). 

3. Cazier judiciar. 

4. Adeverinta de la medicul de familie (apt medical). 

5. Copii dupa eventualele certificate pentru cursuri de  perfectionare profesionala.  

6. Declaratie ca nu este in curs de urmarire penala. 

7. Dosar cu sina. 

8. 20 coli xerox A4. 

          Copiile dupa actele mentionate anterior se prezinta insotite de documentele originale. 

       

             Condiţii de desfăşurare a concursului: 

             1.Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere: 4-10.10.2019  ora 12; 

             2.Proba scrisă: 22.10.2019  ora 10.00; 

             3.Interviul:       24.10.2019  ora 10.00. 

 

 

               Relatii suplimentare puteti obtine la biroul RUNOS al DSP Mehedinti sau la   

               tel.0252/323638 si pe site-ul  www.dsp.severin.rdsnet.ro. 

 

  

 

 

 

Director Executiv, 

 Dr.Miruna Constantin  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oammr-mh.ro/
http://www.oammr-mh.ro/
http://www.dsp.severin.rdsnet.ro/


 

Directia de Sanatate Publica Mehedinti                                               

                                                                                                               Aprobat , 

                                                                                     Director Executiv, 

Dr. Constantin Cornelia Miruna 
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Nota: Legislatia prevazuta se va avea in vedere cu modificarile si completarile la zi. 

 

 


