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Nr. 14271/ 12.12.2016 

 

ANUNŢ 

 

             Direcţia de Sănătate Publică Vaslui organizează concurs pentru ocuparea postului 

contractual vacant de execuţie, de Asistent medical generalist debutant cu PL din cadrul 

Compartimentului Evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă.  
            Concursul va avea următoarele probe: 

-proba scrisă  în data de 09.01.2017; 

- proba practică în data de 12.01.2017; 

-interviul în data de 17.01.2017. 

Concursul se va desfăşura la sediul D.S.P. Vaslui din str. M-sal Constantin Prezan nr.1, în  

datele menţionate anterior, începând cu orele 10.00. 

Termene de afişare a rezultatelor pentru fiecare probă: 

-pentru proba scrisă : 09.01.2017; 

-pentru proba practică: 12.01.2017; 

-pentru proba interviu: 17.01.2017. 

 Termene de depunere a contestatiilor:  

-pentru proba scrisă :10.01.2017; 

-pentru proba practică: 13.01.2017; 

-pentru proba interviu: 18.01.2017. 

 Termene de afişare a rezultatelor soluţionării contestaţiilor:  

-pentru proba scrisă :11.01.2017; 

-pentru proba practică:16.01.2017; 

-pentru proba interviu: 19.01.2017. 

Termen de afişare a rezultatului final: 20.01.2017. 

 Condiţii generale: 

    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, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
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    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. 

Condiţii specifice: 
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  

sau 

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.nr.797/1997;  

- cunoştinţe  operare PC - nivel mediu . 

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:  

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică (inclusiv copia ceretificatului de membru OAMGMAMR 

filiala Vaslui, vizat pe anul în curs); 

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie (inclusiv Adeverinţa de participare la concurs, eliberată de 

OAMGMAMR filiala Vaslui, în conformitate cu prevederile H.G. nr.25/2015); 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

    f) adeverinţă 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 unităţile sanitare 

abilitate; 

    g) curriculum vitae. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

            Dosarele de concurs se pot depune până la data de 23.12.2016, orele 14.00, la  compartimentul 

RUNOS-secretariatul comisiei de concurs, telefon 0235312455.  

 

Bibliografia pentru concurs este anexată.  

 

 



BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICA~\ ...,~
CADRUL COMPARTIMENTULUI EVALUARE FACTORI DE .l'It..2l~;;';"';

DIN MEDIUL DE VIATA.SI MUNCA.

- Ordinul M.S. Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena ~isanatate
publica privind mediul de viata al populatiei, publicatJn. Monitorul Oficial Nr. 127 din
21 februarie 2014 ,.'4,

- Ordinul M.S. Nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitat! medicale si a Metodologiei de culegere a
datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale,
publicat in: Monitorul Oficial Nr. 855 din 18 decembrie 2012

- Legea Nr. 458 /2002 privind calitatea apei potabile, republicata in 2011, publicata
in Monitorul Oficial Nr. 875 din 12 decembrie 2011

- H.C. Nr. 974 /2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie
sanitara ~imonitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a'
productiei ~idistributiei apei potabile

- SR ISO 5667 - 1 /2007 Calitatea apei. Prelevare - Partea 1.Chid general pentru
.itabilirea programelor si tehnicilor de prelevare

-Ordinul M.S. Nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare ~i
unctionare si a structurii organizatorice a directiilor de sanatate publica judetene ~ia
municipiului Bucuresti, Anexa 1 Regulament de organizare ~ifunctionare a directiilor
de sanatate publica judetene ~ia municipiului Bucuresti, Cap. III Atributii specifice /
vIII in domeniul supravegherii in sanatate publica / B Compartimentul de evaluare a
ractorilor de rise din mediul de viata ~imunca
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