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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 cu
normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă la Compartimentul Evaluare a factorilor de
risc din mediu de viață și muncă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic primar confirmat în specialitatea Igienă;
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.
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, în
termen de 15 zile calendaristice începând cu data de 26.10.2018, iar concursul se organizează în perioada
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
BIBLIOGRAFIE:
- LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
-ORD. MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare sia structurii
organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene;
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- 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;
-ORD. MS nr.1.185/ 2012 pentru modificarea si completarea Ord. MS 1030/ 2009 ;
-ORD. M.S. nr. 251/ 2012 pentru modificarea şi completarea Ord. nr. 1030/2009, privind aprobarea
procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare,amenajare, construire şi pentru
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu riscpentru starea de sănătate a populaţiei ;
-ORD. M.S. nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publicăprivind mediul de viaţă
al populaţiei ;
-ORD.MS nr. 1.136/ 2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele deinfrumusetare
corporala ;
-ORD.MS nr. 930/ 2014 privind modificarea ORD. 1.136/ 2007 ;
- LEGEA nr. 102/ 2014 privind Normele de igiena pentru cimitire, crematorii umane siservicii funerare ;
-HG nr. 741/2016 din 12 octombrie 2016pentru 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 ;
-HG nr.188/ 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. 352/11.05.2005;
- Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct
în stațiile de epurare, NTPA-002/2002 din 28.02.2002;
-REG. (CE) nr. 1.223/ 2009 privind produsele cosmetice;
-LEGEA nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile;
-LEGEA nr. 311/2004 de modificare si completare a Legii 458/2001 ;
-OG nr.11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;
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-HG nr. 974/ 2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare acalităţii
apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apeipotabile, cu modificările şi
completările ulterioare;
-HG nr. 342/ 2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea
Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de
autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile ;
-HG nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor
de protectie sanitara si hidrogeologica ;
-ORD. MS nr. 341/ 2007 pentru aprobarea normelor de igiena si a Procedurii de notificare si înregistrare la
MinisterulSănătăţii în „Registrul apelor potabile îmbuteliate a „Apelor potabile îmbuteliate, alteledecât apele
minerale naturale sau decât cele de izvor comercializate sub denumirea de apă de masă ;
-HG nr. 546 din 21 mai 2008privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere ;
-HG nr. 88 din 29 ianuarie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie
sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere ;
-ORD. MS nr. 1955pentru aprobarea normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si
instruirea copiilor si tinerilor;
-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. 761/2012 privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de
sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate,
privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr.
5.298/1.668/2011, precum și pentru abrogarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr.
653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților
-ORD. MS nr. 5298/2011 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;
- HG nr. 128 /1994privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizica si morala a
elevilor si studentilor ;
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-OUG nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe
proaspete în şcoli ;
-OUG nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din
clasele I - VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si
private cu program normal de 4 ore ;
-HG nr. 1.252 din 12 decembrie 2012privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a
creselor si aaltor 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.MSnr. 976 /1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia,
prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
-HG nr. 1197din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin
în contact cu alimentele;
- HG nr. 568 din 5 iunie 2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei
animalelor si utilizarii in industria alimentara;
-HG nr. 106/2002actualizata,privind etichetarea alimentelor;
-HG nr. 1020 din 1 septembrie 2005pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a
apelor minerale naturale;
-ORD. MS nr. 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare;
- ORD. MS nr. 387/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială;
-ORD. MS nr. 387/251 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie
nutritionala speciala
-ORD. MS nr. 32/127/24/2014 pentru modificarea si completarea Normelor privind alimentele cu destinatie
nutritionala speciala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor nr. 387/251/2002 ;
- ORD. MS nr. 438/295 din 18 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi
utilizării în produselealimentare pentru consum uman;
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-ORD.MS nr. 711/2008 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in
produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al
ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002 ;
-REG. (UE) nr.647/2015/ al Comisiei din 24 aprilie 2015 de modificare și rectificare a anexelor II și III la
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea
anumitor aditivi alimentari ;
-REG (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire
a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare si aromele alimentare;
-REG. (CE) nr. 1332/2008 din 16 decembrie 2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind
enzimele alimentare si de modificare a Directivei83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului(CE) nr.
1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliuluisi a
Regulamentului (CE) nr. 258/97;
-REG. (CE) nr. 1333/2008 din 16 decembrie 2008al Parlamentului European si al Consiliuluiprivind
aditivii alimentari;
-REG. (CE) nr. 1334/2008 din 16 decembrie 2008al Parlamentului European si al Consiliuluiprivind
aromele si anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în si pe produsele
alimentare si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului,a Regulamentelor (CE) nr.
2232/96 si (CE) nr. 110/2008 si a Directivei 2000/13/CE;
-REG. (UE) nr. 1129/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul
(CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor
alimentari ;
-REG. (UE) nr. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate
permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire
și la dezvoltarea și sănătatea copiilor ;
-REG. (CE) nr. 1924/2006 din 20 decembrie 2006al Parlamentului European si al Consiliuluiprivind
mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare ;
-REG. (CE) nr. 1925/2006 din 20 decembrie 2006 al Parlamentului European si al Consiliuluiprivind
adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare ;
-REG. (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005
privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
- REG. (CE) nr. 1441/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare ;
-ORD.MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în
unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței
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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;
-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;
-ORD.MS nr. 1.338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor
medicale şi de medicină dentară;
- 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;
- ORD.MS nr. 1096/2016 din 30 septembrie 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;
-ORD. MS nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile despalatorie
pentru unitatile medicale;
- ORD. MS nr. 1.301 din 20 iulie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor privind functionarea
laboratoarelor de analize 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. 617/ 2014 privind conformitatea produselor biocide (avizare, etichetare, utilizare) la prevederile
privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe
piaţă şi utilizarea produselor biocide;
-REG (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la
dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ;
-HG nr. 355 din 11 aprilie 2007 cu modificarile si completarile ulterioare, privind supravegherea sănătătii
lucrătorilor;
-ORD. MS nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si
certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena ;
-ORD.MS nr. 232/4034 din 2 martie 2004 privind modificarea si completarea Metodologiei pentru
organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de
igiena, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr.
1.225/5.031/2003 ;
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- ORD. MS nr. 1168/23.06.2008 Privind aprobarea componentei si atributiilor Comitetului tehnic central
sicomitetelorjudetene/municipiului Bucuresti de coordonare a masurilor de interventie în situatiile deurgență
determinate de calamităti naturale (caniculă) ;
-OG nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ;
-LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes
public (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2013*)
-OUG nr. 99/2000 din 29/06/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca;
-ORD. MS nr. 377/2017 aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
publică pentru anii 2017 şi 2018.

