
 

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU 

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant - personal contractual: 

• 1 post Inspector de specialitate I, studii superioare cu diploma de 

licenta in domeniul economic, vechime minima 1 an, în cadrul 

Compartimentului Administrativ/Mentenanta. 

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

mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 21.02.2022 (proba scrisă) şi 

23.02.2022 (interviul), începând cu ora 09.00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă, 

Biroul RUNOS, din 25 ianuarie 2022 până la data de 8 februarie  2022. 

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

conţine următoarele documente: 

 

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Executiv al D.S.P.J. Sibiu 

(formular tip – se completează după verificarea documentelor); 

      2. Curriculum Vitae. 

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

potrivt legii, după caz; 

      4.Copie acte studii: 

Pentru postul de R -studii superioare-diploma de licenta in domeniul 

economic, minim 1 an vechime: 

• Diplomă de bacalaureat; 

• Diploma  de licenta 

• Adeverinta vechime in munca; 

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

vechimea în muncă; 

5.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); 

6.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; 

7.Certificat de integritate comportamentala 

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

runos@dspsibiu.ro . 

 

 

DIRECŢIUNEA 

 

 



 

 

 

Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate I,  Compartimentul Administrativ și 

mentenanță: 

 

1. Ordinul nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare, 

2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și 

completările ulterioare, 

3. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) privind Codul muncii, cu modificările și 

completările ulterioare, 

4. Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată), cu modificările și 

completările ulterioare, 

5. Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, 

6. Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

7. Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de 

valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, 

8. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităţilor sau 

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.  

9. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare, 

10. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (republicată) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 

instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 


