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ANUNT ORGANTZARE CONCURS

Avdnd in vedere prevederile H.G. nr.286120ll pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tempor ar vacant corespunzdtor funcfiilor

contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Direc{ia de Sinitate Publici a Jude{ului Iaqi

organizeazi concurs pentru ocuparea urmitoarelor posturi vacante, cu norml intreagl, pe perioadl

nedeterminatl

I post inspector de specialitate grad I,la Serviciul administrativ Si mentenanld;

I post casier la Biroul contablitate;

1 post inspector de specialitate grad IA la Compartimentul de evaluare Si promovare a sdndtdyii,

CONDITIILE DE DESF'A$URARE A CONCURSULUI:

Dosarele de inscriere se vor depune in termen de l0 zile lucrdtoare de la data publicdrii anunfului in

Monitorul Oficial partea a III a qi afiqarea la Direcfia de Sdn[tate Publicd a Judefului Ibqi, respectiv in

perioada 20 august - 02 septembrie 2021, inclusiv, ora 16,00 la sediul Direc{iei de Sdndtate Publicl a

Judefului Iagi, cu sediul in Iagi, Str.Vasile Conta nr.2 -4, la secretariatul comisiei de concurs, telefon

02321210900, int.218.

CONCURSUL VA AVEA LOC ASTFEL:



La concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante poate participa orice persoan[ care

indeplineqte condiliile generale qi specifice stabilite pentru ocuparea posturilor contractuale.

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU TOATE

POSTURILE :

a) are cetdtenia romAn6, cetdfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa(indnd

Spatiului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;

b) cunoagte limba romdnd, scris gi vorbit;

c) are v6rsta minim[ reglementatd de prevederile legale;

d) are capacitate deplinl de exerci{iu;

e) are o stare de sinitate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza adeverinfei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;

f) indeplinegte condi{iile de studii gi, dupl caz, de vechime sau alte condi{ii specifice potrivit cerin{elor

postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infracfiuni contra umanitdlii, contra statului ori

contra autorit6tii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd inftptuirea justiliei, de fals ori a

unor fapte de corupfie sau a unei infracfiuni sdvdrgite cu intenfie, care ar face-o incompatibild cu

exercitarea func{iei, cu excep{ia situa{iei in care a intervenit reabilitarea.

Pentru toate posturile, dosarul de concurs va confine obligatoriu urmitoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritdlii sau instituliei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupi caz;

c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea unor

specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului

solicitat de autoritatea publicd sau institulia publicd;

d) carnetul de muncd sau, dupd cM, adeverin(ele care atestd vechimea in munc6, in meserie qi sau/ in

specialitatea studiilor, dupd caz, in copie;

e) cazierul judiciar ;

f) adeverinfd medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberati cu cel mult 6 luni anterior

deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdlile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte inscrisuri din care sd rezulte indeplinirea condiliilor specifice de participare la concurs.



Nota:

Adeverinla care atestd starea de sdndtate conline, in clar, num[rul, data, numele emitentului qi calitatea

acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sdndt6{ii.

Actele prev[zute la literele b) - d) vor fi prezentate in original in vederea verific[rii conformit[1ii copiilor

cu acestea

Informalii suplimentare se pot obline la sediul DSP Iaqi, Str.Vasile Conta nr.2 - 4 , cam.5, cam. 6,

pe site-ul www.dspiasi.ro gi pe site-ul posturi@gov.ro.

I. I post vacant de inspector de sDccialitate grad I, la Scn,iciul administrativ si mentenanti;

CONDITII SPECIFICE:

inginerie civi16;

Bibliografia:

1. Ordonan{a de urgenfl a Guvernului nr,5712019 privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi complet[rile ulterioare - Partea a VI-a, din care Titlul I - Dispoziii generale gi

Titlul III - Personalul contractual din autoritdlile gi institufiile publice, din care Capitolul I -

Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritdtile gi institu{iile publice,

Capitolul III - Drepturi qi obliga{ii ale personalului contractual din administra(ia public6, precum

gi rdspunderea acestuia gi Capitolul IV - incadrarea qi promovarea personalului contractual.

2. Ordinul Ministerului Sflnlt[{ii nr.1078127.07.2010 privind Regulamentul de organizare gi

funcfionare al direcliilor de sdndtate publicS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare - Anexa I
Regulamentul de organizare gi funcfionare a direcfiilor de sdndtate publicd judelene gi a

municipiului Bucuregti - Capitolul I Dispozifii generale qi Capitolul III Atribufii specifice -

Art.l7 - XI. in domeniul economic Ai administrativ - B. Compartimentul administrativ gi

mentenan[5.

3. Legea nr.500/11.07.2002 privind finan{ele publice, cu modificirile gi completSrile

ulterioare - Capitolul III - Sec{iunea a 3-a Prevederi referito are la investiliile publice.

4. Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea in construcfii, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare.

5. Legea nr.50129.07.1991 privind autorizarea executdrii lucrlrilor de constructii, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare.



6, Hotirflrea Guvernuluinr.907129.ll.2016 privind etapele de elaborare gi con(inutul - cadru

al documentafiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investi{ii finan{ate din

fonduri publice, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare.

7. HotirArea Guvernului nr.273114.06.1994 pentru aprobarea Regulamentului privind

recep{ia constructiilor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare - Anexa I Regulament din 14

iunie 1994 privind recepfia construcfiilor.

8. Ordinul Ministerului SinItI{ii nr.512/08.05.2014 (*actualizat*) privind aprobarea

Metodologiei de elaborare a programului de investitii publioe al Ministerului Sinatdlii qi de

alocare de fonduri pentru cheltuieli de investilii unitdlilor publice din re[eaua Ministerului
S[n[t6tii, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare.

9. Legea nr.333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi protecfia

persoanelor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare - Capitolul I Dispozi{ii generale, Capitolul

II - SECTIUNEA a 4-a Paza gi protecfia prin societdfi specializate qi Capitolul IV - Sisteme

tehnice de protecfie gi de alarmare impotriva efrac{iei - SECTIUNEA I Mijloace de protec{ie gi de

alarmar e impotriva efracf iei.

10. Legea nr,307112,07.2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare - Capitolul II - Obligalii privind apdrarea impotriva incendiilor -

SECTIUNEA I - Obligatii generale, SECTIUNEA a 6-a Obliga[iile administratorului,

conducdtorului instituliei, utilizatorului gi salariatului, SECTIUNEA a 7-a - Obliga{iile
proiectan(ilor gi executanfilor gi SECJIUNEA a 8-a Obliga{iile cadrelor tehnice/personalului

de specialitate cu atribu{ii in domeniul ap6r[rii impotriva incendiilor, Capitolul III - Exercitarea

autoritdfii de stat in domeniul apdrdrii impotriva incendiilor.

11. Legea nr.132130.06.2010 privind colectarea selectiv6 a degeurilor in institutiile publice, cu

modifi c6rile qi completdrile ulterioare.

12. Legea nr.98/19.05.2016 privind achizifiile publice, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare.

13. H.G. nr.395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public6/acordului-cadru din T.egea

nr.98/19.05.2016 privind achiziliile publice - Anexa 1 Normele metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru din Legea nr.

9812016 privind achiziliile publice

14. HotIrflrea Guvernului nr.339126.03.2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a

locuinlelor construite de Agen[ia Nationald pentru Locuin(e de care pot beneficia medicii reziden(i

qi al{i tineri specialigti din sistemul de sdndtate, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare.



t[, I post vacant de casier, Ia I]irouI conta[rilitate:

CONDITII SPECIFICE:

BIBLIOGRAF'IE:

1. Ordonan{a de urgen{5 a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi complet6rile ulterioare - Partea a VI-a, din care Titlul I - Dispoziii generale gi

Titlul III - Personalul contractual din autoritSlile gi institutiile publice, din care Cap.I

Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorit[tile qi instituliile publice,

Cap.III Drepturi gi obliga(ii ale personalului contractual din administrafia public6, precum qi

r6spunderea acestuia gi Cap.IV incadrarea gi promovarea personalului contractual.

Ordinul Ministerului SInItIfii nr.1078/27,07,2010 privind Regulamentul de organizare gi

func{ionare al direcliilor de sdndtate publicd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare -
Anexa 1 Regulamentul de organizare gi func{ionare a direc(iilor de sdnitate publicd judefene

9i a municipiului Bucureqti - Capitolul I Dispozilii generale qi Capitolul III Atribufii
specifice - Art.17 - XI. in domeniul economic Ai administrativ.

Legea contabilitIlii nr.82124.12.1991 (*republicatl*), cu completErile gi modificdrile

ulterioare - CAP.I - Dispozifii generale, CAP.II - Organizarea gi conducerea contabilitdfii qi

CAP.III - Registrele de contabilitate.

Decret nr.209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaliilor de casa ale unitdlilor
socialiste cu modificdrile qi completbrile ulterioare - Anexa I Regulamentul operaliunilor de

casd ale unitdlilor socialiste

Legea nr.70102,04.2015 pentru intlrirea disciplinei financiare privind opera{iunile de incasdri

gi pl[{i in numerar gi pentru modificarea gi completarea Ordonan(ei de urgenf6 a Guvernului

nr.19312002 privind introducerea sistemelor moderne de platd, cu modificdrile qi completirile

ulterioare.

Legea nr.22ll8.ll.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii gi

rdspunderea in legdtura cu gestionarea bunurilor agenfilor economici, autoritSlilor sau

instituliilor publice**), cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Ordinul M.F.P nr.2861109.11.2009 pentru aprobarea Normelor. privind organizarea qi

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare - ANEXA I - Norme privind privind organizarea gi

efectuarea inventarieriielementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii.
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8. Ordinul M.F.P. nr.2634105.11.2015 privind documentele financiar-contabile, cu

completdrile gi modific6rile ulterioare - Anexa 1 - Norme generale de intocmire gi utilizare a

documentelor financiar-contabile - A. Aspecte generale, B. Reconstituirea documentelor financiar

contabile pierdute, sustrase sau distruse, C. P[strarea qi arhivarea registrelor de contabilitate qi a

celorlalte documente financiar-contabile qi Dl. Registrele de contabilitate obligatorii pentru

entitIlile care conduc evidenta contabilS pebazaregulilor contabilitS{ii in partidd dubl6.

9. Legea nr.16102.04.1996 privind Arhivele Nafionale, cu modificdrile qi complet[rile

ulterioare ' CAP.I Dispozi{ii generale, CAP.III Obligatiile creatorilor qi de]in6torilor de

documente - SECTIUNEA I Evidenfa documentelor, SECTIUNEA a II-a Selecfionarea

documentelor, SECJIUNEA a III-a Pdstrarea documentelor, SECJIUNEA a IV-a Depunerea

documentelor la Arhivele Na{ionale ART. 13 - 18.

10. Hotirflrea nr.339126.03.2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinlelor

construite de Agen{ia Na(ional6 pentru Locuin(e de care pot beneficia medicii reziden[i gi alfi

tineri specialigti din sistemul de sdnltate, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

11. HotIrArea de Guvern nr.59/23.01.2003 privind infiintarea de catre Ministerul Sanatatii a

unei activitati finantate integral din venituri proprii, cu modific[rile qi completdrile ulterioare.



III. 1,p.oq"t,,.y*.*.q+t dp.jtrsppctof,,,-de,;pecialitate grad IA, h e.-o..*npAgirUenf+kle eval#?,{e $i.Rlqngy?rg

a S4na,tltii ;

CONDITII SPECIFICE:

fundamental gtiinle sociale;

diplomI de licenfd sau echivalent6 in domeniul

BIBL IOGRAFIE

LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2020 (*republicat6*)privind instituirea unor mSsuri in

domeniul s6n6t6lii publice in situafii de risc epidemiologic Ai biologic;

ORDIN nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informafional utilizat

in raportarea datelor referitoare la infecfia cu virusul SARS-CoV-2;

Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-

19) Actuali zare 02.07 .2021.

Ordin nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare gi

functionare qi a structurii organizatorice ale direcliilor de sdndtate publicd judefene qi a

municipiului Bucureqti;

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, republicatd, privind reforma in domeniul sdn6t6{ii, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare - Titlul VII: Spitalele qi Titlul II: Programele

na{ionale de sdndtate;

Hotdrdrea Guvernului nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor

nationale de sdndtate pentru anii2017 qi 2018, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Ordinul preqedintelui CNAS nr.24512017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare

a programelor na{ionale de sdnitate curative pentru anii 2017 pi 2018, cu modificdrile gi

complet5rile ulterioare;

Ordin nr. 1513 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de

aplicare de cdtre direcliile de sdn[tate publicd judefene gi a municipiului Bucuregti, de

cdtre Institutul Nafional de Sdndtate PublicS, de cdtre unitdlile sanitare, precum pi de

cdtre serviciile de ambulanfd judefene qi Serviciul de Ambulanfd Bucuregti-Ilfov gi de

medicii de familie a mdsurilor in domeniul sdndtdfii publice in situafii de risc

epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

1.
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7.



cALErtpAB pE, pESFASUMRE 
^{ cg}{guBs uLUr :

20 august -02 septembrie202l, ora 16,00 preluaroa dosarelor

03 septembrie 2021, selecfia dosarelor.

03 septembrie202l, afisarea rezultatelor selectdrii dosarelor de concurs pebazaindeplinirii conditiilor

de participare la qoncurs, a oondiliilor de studii gi de vechime se vor afrga ou men{iunea'.ADMIS" sau o'

RBSPINS".

06 septembrie 2021, se pot depune contestafii pentru dosarele de lnscriere respinse.

08 septembrie 2021, se afigeaz[ rezultatul contestafiei la respingere dosare

13 septembrie202lrora 9,00 susfinere proba scristr,

13 septembrie20?l afiqare rezultate proba scrisl

14 septembrie2O2l depunere contesta(ii proba scrisl

14 septemb rie 2021 aliqare rezultate contestaf ii proba scristr

15 septembrie202l susfinere proba interviu

15 septembrie202l afiparo rezultatb proba interviu

16 septemb rie 2021 depunere contestafii prob4 interviu

17 septembrie202l afiqare rezultate contestatii interviu qi rezultate finale.

Qoncursul const[ din ?,probe:

- proba scrisl - subiecte din bibliografia afi9at6

- proba interviu - conform planului de interviu intocmit de comisia de ooncurs.

Fiecare probd va fi notati cu maximum 100 puncte, Pentru a fi declarati admigi, candidafii trebuie

obJin6 minimum 50 de puncje, ln cazul concursurilor'organizate pentru ocuparea funotiilor oontractuale de

exectilie.

Punctajul final se calculeazdoa medie aritmeticd a punctajelor obtinute la proba scris6 gi interviu.

Stabilirea candidatului caro vrmeazd sd ocupe postul vaoant se va face ln cirdinea mediei generale,

determinatI pe baza mediei artimetice a notelor. obtinute la fiecare prob6. La rczultate finale egale are

prioritate candidatul care aobtinut punotajul cel mai mare la proba scrisd, iar dacl egalitatea se men{ine are

prioritate cel care are speoializiri in domeniul pentru oate a candidat.

Concursul va avea loc la sediul Direcfiei de Sdnltate Publicl a Judefului Iagi din

str. Vasile Conta nr,Z -4, conform planificdrii de mai sus.
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