
 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU 

 

organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante functionari publici de 

executie in cadrul Serviciului Control in Sanatate Publica si Compaartiment Control 

Unitati si Servicii de Sanatate: 

 

• 3 posturi de inspector clasa I, grad  principal  asistent medical  cu studii 

superioare in asistenta medicala generala, vechime minima 5 ani, în 

cadrul Compartimentului Unitati si Servicii de Sanatate, 

 

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, 

mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 14.02.2022 (proba scrisă) şi 

16.02.2022(interviul), începând cu ora 09.00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă, 

Biroul RUNOS, din 10 ianuarie 2022 până la data de  31 ianuarie 2022. 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 

conţine următoarele documente: 

 

1. Cerere de înscriere la concurs(formular tip  de inscriere prevazut,   anexa 3 – 

se completează după verificarea documentelor); 

2. Curriculum Vitae. 

3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

4. Copie acte studii: 

                . copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta 

efectuarea  unor specializari 

5. Copie Carnet de muncă sau, după caz, Adeverinţă care să ateste vechimea 

în muncă; 

6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 

mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de 

familie al candidatului 

8. Certificat de integritate comportamentala 

Informaţii suplimentare la Biroul RUNOS, Camera 2, telefon 0369-801811, E-mail: 

runos@dspsibiu.ro . 

 

DIRECŢIUNEA 
 



 
BIBLIOGRAFIE 

OCUPARE POSTURI FUNCȚII PUBLICE 
SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 
1.Constituţia României, republicată 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din 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. 
 
Bibliografie specifică domeniului de activitate: 
 1.Ordin MS nr. 119/2014 actualizat pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei  
 2.Ordonanţă nr. 2/2001 actualizată privind regimul juridic al contravenţiilor  
 3.Hotărâre nr. 857/2011 actualizată privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 
domeniul sănătăţii publice  
4.Regulamentul CE 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide 

5. Ordin MSP nr. 824/2006 actualizat pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea 
Inspecţiei Sanitare de Stat  
6.Ordin MS nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi 
dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în 
funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi 
controlul eficienţei acestuia 
7.Ordin MSP nr. 914/2006 actualizat pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 
8.Ordin MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

9.Ordin MSP  nr. 1338/2007 actualizat pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a 
cabinetelor medicale şi de medicină dentară  
10. Ordin MS nr. 438/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile 
de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea 
stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 
11. Ordin MSF nr. 318/2003 actualizat pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea 
ingrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acorda aceste servicii  
12. Lege nr.282/2005 republicată și actualizată privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, 
donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice  
13.Ordin MS nr. 1226/2012  pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date 
privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 
14. Ordin MSP nr. 1706/2007 actualizat privind conducerea şi organizarea unităţilor şi 
compartimentelor de primire a urgenţelor  
15.Ordin MSP nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului 
16. Lege nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei 
medicale  din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în 
dificultate  din România  
17. Ordin MS  nr. 1500/2009 actualizat privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare  
18.Ordin MSF nr. 153/2003 actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale  
19.Ordin MS nr. 527/1999 actualizat pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale  
20.Ordin MS nr. 607/2013  pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de 
transfuzie sanguină din unităţile sanitare 
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