INFORMATII CONCURS
Nume concurs:
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu –
Serviciul Control în sănătate publică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui
Tip concurs:
Recrutare pe functie de conducere
Stare concurs:
Programat
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Data desfasurare concurs:
Data si ora desfasurarii probei scrise a concursului: 17.10.2016 10:00
Data si ora desfasurarii interviului: 17.10.2016 10:00
Conditii de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea medicină;
să deţină gradul de medic specialist sau medic primar într-una din specialităţile: igienă sau sănătate publică;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani
Bibliografie:
Legea nr.188 /1999 republicată, privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Constitutia Romaniei
Ordinul M.S.nr.824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei
Sanitare de Stat;
Ordinul M.S. nr.1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii
organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
Ordinul M.S. nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă
al populaţiei;
Ordinul M.S.nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea
şi instruirea copiilor şi tinerilor;
Regulamentul (CE)852/2004 privind igiena produselor alimentare;
Legea nr.458/2002 Republicată privind calitatea apei potabile;

H.G.nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii
apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile;
Ordonanţa nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: TITLUL
- Sănătatea publică, TITLUL III- Asistenţa medicală primară, TITLUL IV- Sistemul naţional de asistenţă
medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, TITLUL V^1- Asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate, TITLUL VII- Spitalele.
Ordinul M.S.P. nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
Ordinul M.S.P. nr.916/2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al
infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare;
Ordinul M.S.P. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate
din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale;
Ordinul M.S.P. nr.1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor
medicale şi de medicină dentară;
Ordinul M.S.P. nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea
în unităţile sanitare.

