ANUNŢ
Direcţia de Sănătate Publică a jud. Suceava organizează concurs (probă scrisă şi
interviu), în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de expert (clasa I) grad
profesional debutant la Compartiment avize/autorizări din cadrul DSP Suceava..
condiţii generale:
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină umană/
ingineria produselor alimentare/ inginerie sanitară .
Concursul se organizează la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Jud. Suceava,
în data de 16 decembrie 2016, ora 10.00 -proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Direcţiei de Sănătate
Publică a Jud. Suceava-Biroul Resurse Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 modificată şi
completată:
-copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost
declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ
de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de
familie;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.
Nota: Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul
comisiei de concurs.
Pentru candidaţi s-a stabilit următoarea bibliografie.
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Acte normative*
1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
2 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
3. Ordinul MS nr.1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare
sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea
obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.
4. Ordinul MS nr.1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura
functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara.
5. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare, Titlul I.
6. OG nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
7. Ordin MS 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.
8. OUG 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica
pentru servicii publice conexe.
9. OMS nr.979/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica.
10. OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viaţă al populaţiei.
11. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti.
*inclusiv actele normative prin care au fost modificate sau / şi completate

