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ANUNȚ
Direcția de Sănătate Publică a Mun. București scoate la concurs un post vacant de natură
contractuală de statistician medical cu normă întreagă în cadrul Compartimentului Evaluare a Factorilor
de Risc din Mediul de Viata si Munca - Colectivul Medicina muncii ( post vacant de execuție de natură
contractuală; în baza HGR 286/2011, cu modificările și completările ulterioare):
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 în perioada 07.02.2020 – 20.02.2020
- concursul va avea loc în data de 28.02.2020 ora 1000 proba scrisă iar proba interviu se va susţine
într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Direcţiei de
Sănătate Publică a Mun.Bucureşti
Condiții de participare la concurs:
- diplomă de studii medii
- vechimea minimă în activitate: 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;
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.
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BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 226 / 2009 Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu
modificările şi completările ulterioare.
2. OMS 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii
organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului
Bucureşti, str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti , Biroul RUNOS – persoană de contact Câmpeanu
Alice – consiler asistent , camera 3 parter , tel./fax 021.252.64.60, e-mail: runos@dspb.ro
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcției de Sănătate Publică a Mun.
București – Biroul RUNOS, din str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti, în perioada 07.02.2020 –
20.02.2020.

