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ANUNT

„Direcţia de Sănătate Publică a Mun.Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a unui post
vacant de asistent medical igienă (PL) în cadrul Compartimentului Evaluare a Factorilor de Risc din
Mediul de Viaţă şi Muncă ( post vacant de execuţie de natură contractuală; în baza HGR 286/2011):
Condiţii de desfăşurare a concursului :
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Mun.Bucureşti, cu
sediul în str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
în M.Of, respectiv 14.08.2019
- concursul va avea loc în data de 09.09.2019 ora 1000 proba scrisă şi proba interviu în data de
11.09.2019 ora 1400 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Mun.Bucureşti
Condiţii de participare la concurs:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală în specialitea igienă sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997,
- vechime în specialitate: minim 6 luni
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care 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;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau
în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
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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.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) 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.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Biblografie:











ORD. MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a
structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene;
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si
completarile
ulterioare.
LEGEA Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual
din autorităţile şi instituţiile publice ;
LEGEA Nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea
în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu
modificările şi completările ulterioare ;
ORD. MS nr.1.030/ 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru
proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară
activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările
ulterioare ;
ORD. M.S. nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare ;
ORD.MS nr. 1.136/ 2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de
infrumusetare corporala, cu modificările şi completările ulterioare ;
LEGEA nr. 102/ 2014 privind Normele de igiena pentru cimitire, crematorii umane si servicii
funerare ;
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HG nr. 741/2016 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind
serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor
umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le
îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare ;
LEGEA nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările
ulterioare ;
HG 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, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica ;
HG nr. 546 din 21 mai 2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere ;
ORD. MS nr. 1955 pentru aprobarea normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,
educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
ORD.MS nr. 653 din 25 septembrie 2001, actualizat, privind asistenţa medicală a
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
ORD .MS nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si
scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sănătoase pentru copii si
adolescenti ;
LEGEA nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentatie sănătoasă în
unitătile de învătământ preuniversitar;
ORD. MS nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate,
privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu
modificările şi completările ulterioare ;
HG nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si
functionare a creselor si a altor unităti de educatie timpurie anteprescolară;
LEGEA nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;
HG nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale
pentru igiena produselor alimentare;
ORD. MS nr. 976 /1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea,
depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
ORD.MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele
de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru
dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor
chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi
eficienţei procesului de sterilizare;
ORD.MS
nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
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ORD.MS nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de
funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare ;
ORD. MS nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de
spalatorie pentru unitatile medicale;
ORD.MS nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a
datelor pentru baza nationala de date ;
HG nr. 355 din 11 aprilie 2007 cu modificarile si completarile ulterioare, privind
supravegherea sănătătii lucrătorilor;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei de Sanatate Publica a
Mun.Bucuresti din str.Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti, in perioada 14.08.2019 – 29.08.2019.

