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Nr.   21.085 din 10.05.2022    

 
 

A N U N Ţ 
 

 
Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă (temporar vacantă pe 
perioada concediului de maternitate și a concediului de creștere copil până la doi ani) de 
consilier clasa I grad profesional principal la Birou asistență medicală și programe de 
sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava, în temeiul dispoziţiilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Informaţii concurs 

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie temporar vacantă; 
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

Data de sustinere a probei scrise: 25 mai 2022, ora 10:00 

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Directiei de Sănătate Publică Judeţeane Suceava, 

Suceava str.Scurta nr.1A, judeţul Suceava 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului 

(respectiv, în perioada 10 -17 mai 2022 inclusiv) la Birou Resurse Umane din cadrul Directiei de 

Sănătate Publică Judeţeane Suceava 

Data afişării: 10 mai 2022, ora 08:00 

Relatii suplimentare: la Birou Resurse umane; telefon/fax 0230514557/0230515089 e-mail: 

resurse@dspsv.ro. 

 
condiţii generale:  
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării 
de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, 
respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate 
acreditate în condiţiile legii; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 
funcţiei publice; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea 
în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
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k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
specifică. 
 
condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de 
știință (RSI) : științe economice. 
 
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 5 ani. 
 
Atribuțiile postului: 
1. în domeniul programelor de sănătate (cu excepţia programelor naţionale privind bolile 
transmisibile, a Programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul 
de viaţă şi muncă şi a programelor de promovare a sănătăţii):  
a) participa la implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor naţionale de sănătate la 
nivel judeţean;  
b) analizează şi monitorizează modul de derulare a programelor/subprogramelor naţionale de 
sănătate la nivelul unităţii sanitare prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi şi transmişi de 
aceasta;  
c) realizează centralizarea şi raportarea indicatorilor specifici către structurile de specialitate din 
cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi/sau al Ministerului Sănătăţii;  
d) evaluează trimestrial indicatorii specifici şi, în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor 
propuse în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, propune modul de alocare a 
resurselor rămase neutilizate; 
 e) tine evidenţa beneficiarilor programului/subprogramului; 
 f)urmăreşte modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor 
naţionale de sănătate;  
g) participa la elaborarea trimestriala a rapoartelor cu privire la derularea programelor naţionale de 
sănătate şi le înaintează structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii sau, după caz, 
al Institutului Naţional de Sănătate Publică;  
h) transmite structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii cererile lunare de finanţare 
fundamentate, însoţite de documentele justificative, conform legii, pentru realizarea deschiderilor 
de credite bugetare pentru derularea programelor naţionale de sănătate, cu încadrarea în fondurile 
aprobate şi la termenele stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
 2. în domeniul asistenţei medicale şi programelor naţionale de sănătate realizate prin 
spitalele din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale:  
a) participa la realizarea tuturor activităţilor privind încheierea contractelor pentru desfăşurarea 
activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop 
curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri 
proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 b) primeste şi înregistreaza documentele justificative necesare în vederea decontării bunurilor şi 
serviciilor acordate în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate pe baza facturilor 
prezentate; 
 c) analizează indicatorii prezentaţi în decontul înaintat de unitatea sanitară, precum şi gradul de 
utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;  
d) asigură monitorizarea derulării contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute 
în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din 
bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 
 e) verifică menţinerea condiţiilor care au stat la baza încheierii contractelor; 
 f) actualizează, în colaborare cu compartimentul juridic, contractele încheiate pentru desfăşurarea 
activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop 
curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri 
proprii, prin încheierea de acte adiţionale la acestea, conform legislaţiei în vigoare. 
 
BIBLIOGRAFIA/TEMATICA 
 Bibliografia-inclusiv actele prin care au fost completate/si sau modificate 
1. Constituţia României, republicată 
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2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
5.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
6. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
7. Ordinul M.S. nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru 
tratament în străinătate 
8.Ordinul 423/2022  privind aprobarea programelor naţionale de sănătate 
9.Ordinul 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de 
sănătate publică- Rectificare(04.04.2022 M.O. nr.329) 
 
Tematica     
1. Constituţia României, republicată- Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale. 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
Partea a VI-a - Titlul I și Titlul II  - CAP. V - Drepturi şi îndatoriri -  SECŢIUNEA 1 - Drepturile 
funcţionarilor publici, SECŢIUNEA a 2-a - Îndatoririle funcţionarilor publici, SECŢIUNEA a 4-a - 
Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici. 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  CAP.I - Principii și definiții și 
CAP.II - Dispoziții speciale - Secțiunea I - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de 
angajare şi profesie și Secțiunea a II-a - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de 
sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi. 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CAP.I - Dispoziții generale, CAP.II - 
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii și CAP.IV - Egalitatea 
de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; 
5.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica, cu modificările şi 
completările ulterioare;Anexa1-Cap.3-Atribuţii specifice 
6. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare - Titlul I – Sănătatea publică; 
7. Ordinul 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de 
sănătate publică- CAPITOLUL I Cadrul general de realizare a programelor naţionale de 
sănătate publică 
8. Ordinul M.S. nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru 
tratament în străinătate 
 
ACTE DOSAR CONCURS: 
    a) formularul de înscriere (model anexat); 
    b) curriculum vitae, modelul european; 
    c) copia actului de identitate; 
    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; 
    e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice (model anexat); 
    f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
    g) copie după documentele de schimbare a numelui dacă este cazul; 
    h) cazierul judiciar; 
    i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
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        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. 
 

 

 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Farm. Olivia-Ioana VLAD 

 


