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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 şi modificările
ulterioare, următoarele posturi vacante de natură contractuală de execuţie din cadrul Compartimentului
Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile:
- 1 post de medic primar specialitatea epidemiologie cu normă întreagă
- 1 post de medic primar specialitatea epidemiologie cu 0,5 normă
- 1 post de medic specialist specialitatea epidemiologie cu normă întreagă
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic specialist sau primar confirmat în
specialitatea Epidemiologie;
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 postul 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 şi 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.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar 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, Bucureşti, la Biroul RUNOS, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi
90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la tel: 021.252.64.60
BIBLIOGRAFIE

1. ORDIN Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si
functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a
municipiului Bucuresti
2. LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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3. Ordinul MSP nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea
îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste
servicii
4. Legea nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină
complementară/alternativă
5. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
6. Ordinul nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize
medicale
7. Ordinul Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a
cabinetelor medicale si de medicina dentara
8. Ordinul nr. 1030/2009 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
9. Ordinul nr. 251/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii 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
10. Ordinul Nr.1185 din 20.11.2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii 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
11. Ordinul nr. 677/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii 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
12. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei
13. Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014
14. Ordinul nr. 1718 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a unitatilor de dializa publice si private
15. Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
16. Ordinul nr. 1096/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.
914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un
spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
17. Ordinul 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
18. Ordinul nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de
primire a urgenţelor
19. Ordinul nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
20. Ordinul nr. 559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru
centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
________________________________________________________________
Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti – România
Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20
Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro

===========================================================
21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1234 din 3 august 2011 privind instituirea metodologiei de

raportare on-line in Registrul unic de vaccinari
22. Ordinul nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de
serviciu din unitatile sanitare publice
23. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor
minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta
24. Ordinul 1297/2010 privind modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit,
valorificare sau, dupa caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate
medicala, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor si aparaturii
medicale intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
25. Ordinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea cabinetelor medicale
26. Ordonanţa nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
27. Ordonanţa nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor
28. Ordinul nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
29. Ordinul nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor
medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora
30. LEGE Nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in
registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice,
inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
31. Ordinul nr. 1500 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare
32. Ordinul nr. 697/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
33. Ordinul nr. 1395 din 9 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.
860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, þesuturi
ºi celule de origine umanã
34. Ordinul Nr. 1226 din 03.12.2012 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
35. Ordinul Nr. 1224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitatilor
de transfuzie sanguina din spitale
36. Ordinul nr. 607 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor
de transfuzie sanguină din unităţile sanitare
37. Ordinul nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea
ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste
servicii
38. Ordinul nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a
bolilor transmisibile
39. Hotărârea nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor
pentru supravegherea bolilor transmisibile
40. Ordin nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018
41. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
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42. Ordinul nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale
individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale
43. Metodologii supraveghere boli transmisibile - http://cnscbt.ro/index.php/metodologii

