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ANUNŢ 

În conformitate cu prevederile Ordinului 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 

ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănăt�Lţii şi 

unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile 

publice de execuţie şi conducere, pe perioada determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe 

teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti 

angajează fără concurs pe perioadă determinată, personal pentru următoarele posturi vacante: 

execuţie 
2 posturi medic primar specialitatea epidemiologie- posturi de natură contractuală de 

- certificat de medic primar - specialitatea epidemiologie
- certificat de membru Colegiul medicilor
- certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de medic,

avizat şi valabil la data angajarii. 

2 posturi medic specialist specialitatea epidemiologie - posturi de natură contractuală de 
execuţie 
- certificat de medic specialist - specialitatea epidemiologie
- certificat de membru Colegiul medicilor
- certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de medic, avizat
şi valabil la data angajarii.

2 posturi medic medicina generala - posturi de natură contractuală de execuţie 

- certificat de membru Colegiul medicilor
- certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de medic, avizat
şi valabil la data angajarii.

1 post de asistent medical generalist (PL) - post de natură contractuală de execuţie 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797 /1997
- vechime în specialitate: 6 luni
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1 post de biochimist - post de natură contractuală de execuţie 

- certificat de membru Ordinul biochimistilor, biologilor si chimistilor in sistemul sanitar din
Romania
- certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de biochimist,
avizat şi valabil la data angajarii.
- vechime în specialitate: 6 luni

1 post farmacist specialist- post de natură contractuală de execuţie 

- diploma de licentiat in farmacie promotie anterioara anului 2005 (un an vechime ca farmacist
stagiar) sau diploma de licentiat in farmacie/diploma de licenta de farmacist promotia anului
2005 si ulterioare
- certificat de farmacist specialist farmacie generala
- certificat de membru Colegiul farmacistilor
- certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de farmacist,

avizat şi valabil la data angajarii. 

1 post Sef Birou Contabilitate grad II - post functie publica de conducere 

- absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiintelor economice 

- studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice 

- certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi
- mm1m 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de

conducere; 

1 post Sef Birou Achizitii publice grad II - post functie publica de conducere 

- absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul ştiintelor economice 

- studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice 

- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de
conducere; 

1 post consilier grad superior - post funcţie publică de execuţie 

- absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor ingineresti 

- vechime în specialitate: minim 7 ani
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runos@dspb.ro
=== ==============Dosarele se depun on-line la adresa de mail runos@dspb.ro in termen de doud zile lucrdtoare de

la data aparitiei anunfului.

Afigarea rezultatului selecfiei se va face in24 orede la data depunerii dosarelor pe site-ul
www.dspb.ro.

(l) Dosarul trebuie si confind:

u care doregte sd concureze, insclfitd de declarafia

]} 
p^o.,:X,legildup[ caz;

le atestd efectuarea unor specia.lizdri,
e ale postului solicitate de autorritatea

erinfele care atestd vechimea in muncd, in meserie

ndere cI nu are antecedente penale care sI_l facd

- adeverinla medicalei eliberatd de meclicul de iamilie sau ceftif-rcat rnedical <lin care sd rezulte cd

- c,urriculum vitae, model comun european:

- certificat de inul biochimigtilor, biologilor Ei chimiqtilor in sistemul sanitar din RonraniaCertificatul va avizul anual pentru autorizarea exercitdrii profesiei de biochimist, avizat givalabil la data
- certificat de membru OAMGMAMR _ pentru
Certificatul va fi insolit de avizul anual pentru
avizat gi valabil la data angajarii.

asistent medical, avizat gi valabil la data angzf arii.
autorizarea exercitdrii profesiei de asistent merlical.
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- certificat de membru Colegiul medicilor/farmacistilor - pentru medic/farmacist.
Certificatul va fi insofit de avizul anual pentru autorizaiea exercitdrii profesiei de medic/farmacist
avizat gi valabil la data angaj drii.




