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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, un
post de natură contractuală cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă la
Compartimentul Evaluare a factorilor de risc din mediu de viaţă şi 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 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, respectiv începând cu data de 24.05.2019, 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
ORD. MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a
structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene;
LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările 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 ;
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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 ;
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 ;
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, cu modificările şi
completările ulterioare ;Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002 din 28.02.2002;
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 ;
ORD. MS nr. 341/ 2007 pentru aprobarea normelor de igiena si a Procedurii de notificare si
înregistrare la Ministerul Sănătăţii în „Registrul apelor potabile îmbuteliate a „Apelor potabile
îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât cele de izvor comercializate sub
denumirea de apă de masă ;
HG nr. 546 din 21 mai 2008 privind 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. 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;
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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;
HG nr. 1197 din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele
care vin în contact cu alimentele;
HG nr. 106/2002 actualizata, privind etichetarea alimentelor;
ORD. MS nr. 438/295 din 18 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari
destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman;
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;
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, cu
modificările şi completările ulterioare ;
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 ;
REG (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziţie pe piaţă şi 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, cu modificările şi completările ulterioare ;
LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de
interes public (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2013*)

