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Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post vacant de conducere de natură contractuală de Șef Laborator Diagnostic și Investigare în Sănătate
Publică - medic în specialitatea medicină de laborator.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să concureze;
b) copia xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic specialist sau primar confirmat în
specialitatea medicină de laborator;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru funcţia pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la casieria Direcţiei de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti.
Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de
valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidaţii care au obtinut minimum două puncte din cele
prevazute la pct.9 din anexa nr.3 la ordin.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului.
Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist..
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului
Bucureşti, str. Avrig nr. 72-74, sector 2, București, la Biroul RUNOS, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau la tel: 021.252.64.60
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Ordinul nr.1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funționarea laboratoarelor de analize
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Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în
unități sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a
eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția
mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de
suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de
sterilizare;
LEGEA Nr.458/2002 privind calitatea apei potabile - capitolul III - Monitorizarea, Anexa I ce
cuprinde parametrii de calitate ai apei potabile (microbiologici,chimici);
ORDIN Nr. 27 din 6 iunie 2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice şi de igienă care se
aplică produselor alimentare, altele decât cele menţionate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al
Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
Regulamentul C.E.2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produse alimentare;
Ordinul 976/1998 pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea,
pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor - Capitolul 6 - Controlul respectarii normelor de
igiena prin teste de salubritate.

