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A N U N Ț 
 
 Direcția de Sănătate Publică a Județului Vrancea cu sediul în Focșani, B-dul Gării 
nr. 14, organizează concurs de recrutare în baza HG nr. 286/2011, modificată și 
completată prin HG nr. 1027/2014, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi contractuale vacante: 
 
 * 1 post de asistent medical debutant la Colectivul infecții nosocomiale și boli 
transmisibile prioritare HIV,TBC,ITS. 
 * 1 post de asistent medical la Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate 
publică- diagnostic microbiologic 
 * 1 post de asistent medical principal la Laboratorul de diagnostic și investigare în 
sănătate publică- diagnostic microbiologic 
  
 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții generale conform art. 3 al Regulamentului - Cadru 
aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare: 
 a) are cetățenia romană, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținand Spațiului Economic European și domiciliul în Romania; 
 b) cunoaște limba romană, scris și vorbit; 
 c) are varsta minimă reglementată de prevederile legale; 
 d) are capacitate deplină de exercițiu; 
 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; 
 f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvarșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării 
funcțiilor contractuale sunt: 
* asistent medical debutant 
- diplomă de bacalaureat 
- diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în specialitatea igienă și sănătate publică; 
-  certificat de membru al OAMGMAMR însoțit de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei  în termen de valabilitate la data concursului și adeverință de 
participare la concurs eliberată de OAMGMAMR 
 
* asistent medical  
- diplomă de bacalaureat 



- diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în specialitatea laborator 
- minimum 6 luni vechime în specialitatea laborator 
-  certificat de membru al OAMGMAMR însoțit de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei  în termen de valabilitate la data concursului și adeverință de 
participare la concurs eliberată de OAMGMAMR 
* 1 post de asistent medical principal  
- diplomă de bacalaureat 
- diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în specialitatea laborator 
- minimum 5 ani vechime în funcția de asistent medical specialitatea laborator 
- adeverință de grad principal specialitatea laborator 
-  certificat de membru al OAMGMAMR însoțit de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei  în termen de valabilitate la data concursului și adeverință de 
participare la concurs eliberată de OAMGMAMR 
 
Concursul se va organiza la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea conform 
calendarului următor: 
 - 29.06.2021-12.07.2021 depunerea dosarelor de înscriere la concurs 
 - 14.07.2021 afișare rezultat selecție dosare 
 - 15.07.2021 depunere contestatii  
 - 16.07.2021  afișare rezultat contestații 
 - 21.07.2021 ora 10,00 proba scrisă 
 - 22.07.2021 afișare rezultate proba scrisă 
 - 23.07.2021 depunere contestații proba scrisă 
 - 26.07.2021 afișare rezultate contestații 
 - 27.07.2021 ora 10,00 interviul 
 - 29.07.2021 afișare rezultate la proba interviu 
 - 30.07.2021 depunere contestații la proba interviu 
 - 02.08.2021  afișare rezultate contestații la proba  interviu 
 - 03.08.2021  afișare rezultate finale 
  
 Conform art. 6 al Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la 
concurs candidații vor prezenta un dosar de înscriere la concurs care va conține 
următoarele documente: 
 a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 
publice organizatoare; 
 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; 
 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, 
în meserie și /sau în specialitatea studiilor, în copie; 
 e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
 f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unități sanitare abilitate; 



 g) curriculum vitae; 
 h) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat 
schimbarea de nume, după caz; 
 i) acord prelucrare date cu caracter personal 
 Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
 În cazul documentului prevăzuit la lit. e) , candidatul declarat admis la selecția 
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
 Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Sănătate Publică 
Vrancea între orele 8,30-16,00 luni- joi și 8,30-13,30 vineri. 
 Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea 
din Focșani, B-dul Gării nr.14 - telefon.0237/225979 . 
                      
Afișat  28.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMATICA SI  BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPARE POST ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT IGIENA SI SANATATE PUBLICA -  COMPARTIMENTUL INFECTII 

NOSOCOMIALE 

 

 

1. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și 

limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale ın unita ̂ ț̆ile sanitare; 

2. ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare 

de funcţionare; 

3. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii 

de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de 

curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în 

funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în 

funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a 

derulării şi eficienţei procesului de sterilizare; 

4. ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 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; 

5. HOTĂRÂRE nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare 

şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile; 

6. ORDIN nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al 

fişei unice de raportare a bolilor transmisibile; 

7. Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19); 

8. Metodologia de supraveghere a infecţiilor respiratorii acute (ARI), a infecțiilor 

respiratorii acute compatibile cu gripa (ILI) şi a infecţiilor respiratorii acute severe 

(SARI) pentru sezonul 2020-2021; 

9. Metodologia de supraveghere a pneumoniei cu Legionella pneumophila; 

10. Metodologia de supraveghere a infecţiei cu clostridium difficile (ICD); 

11. Metodologia de supraveghere a bolii diareice acute (BDA); 

12. Sistem de supraveghere si control in boala meningococica; 

13. Metodologia de supraveghere a hepatitei virale A in Romania. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TEMATICA- ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR 

                                         -ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DE LABORATOR 

 

  Microbiologie 

  1. Bacteriile-formă, dimensiuni, mod de grupare şi structură; 

  2. Cultivarea bacteriilor-tipuri de medii de cultură şi tehnicile de însămânţare a 

acestora; 

  3. Sterilizarea şi dezinfecţia: definiţie, tipuri de sterilizare şi substanţele folosite la 

sterilizare; 

  4. Recoltarea produselor biologice, a apei şi alimentelor pentru examenele de 

laborator: recoltarea şi transportul produselor patologice (sânge,  exudat nazo-

faringian,  materii fecale); recoltarea apei pentru examenul bacteriologic şi fizio-

chimic; recoltarea alimentelor pentru controlul sanitar; 

  5. Examenul bacteriologic: examinarea preparatelor native şi colorate; coloranţii 

folosiţi în bacteriologie şi tipuri de coloranţi; 

  6. Patogenitatea microorganismelor şi procesul infecţios-patogenitatea, virulenţa, 

toxigeneza, surse de infecţie, multiplicarea bacteriilor şi evoluţia infecţiilor; 

  7. Mijloace de apărare ale organismului împotriva agresiunii microbiene: imunitatea 

naturală şi imunitatea dobândită (antigenele, anticorpii, imunitatea umorală, 

imunitatea mediată celular, imunitatea activă, vaccinurile, imunitatea pasivă, 

seroprofilaxia). 

  8. Cocii gram (+): stafilococul, streptococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, 

caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de 

patogenitate, diagnostic de laborator; 

9. Bacilii gram (-): E.coli, Salmonella, Shigella, -habitat, caractere morfo-tinctoriale, 

caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de 

patogenitate, diagnostic de laborator; 

10. Treponema pallidum: caractere morfo-tinctoriale, rezistenţa la agenţi chimici şi 

biologici, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator. 

Virusologie 

11. Virusurile:virusul HIV: caractere generale, structură, diagnostic de laborator; 

 

BIBLIOGRAFIE  

1. Buiuc Dumitru -Microbiologie medicală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

1995; 

2. Debeleac Lucia, I. Popescu-Dranda- Microbiologie, Editura Medicală Amalteea, 

Bucureşti 1994; 

3. Dimache Gheorghe, Panaitescu Dan - Microbiologie şi parazitologie medicală, 

Editura Uranus, Bucureşti 1994; 

 
 



DOMNULE DIRECTOR EXECUTIV 

 

 

Subsemnatul(a)_________________, cu domiciliul   în localitatea 

____________ Str. _______________nr._______ap.________Județul____ 

telefon_____________, posesor/posesoare al/a C.I/ 

seria___________nr________eliberată de __________________la data 

de________________solicit înscrierea la concursul pentru ocuparea postului vacant 

de ___________________din cadrul____________________ . 

Dosarul de înscriere la concurs conține următoarele documente: 

___________ 

___________ 

 

 

 

Semnătura                                               Data 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI DIRECTOR EXECUTIV AL DSP VRANCEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACORD 
 
 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
 
 

Subsemnatul/ Subsemnata.................................................................................. 
posesor/posesoare al/a CI seria................. nr...................... eliberată de...................la 
data de................................................. candidat(ă) pentru ocuparea postului 
de..........................la.................. îmi exprim acordul pentru prelucrarea și colectarea de 
către Direcția de Sănătate Publică Vrancea a datelor mele cu caracter personal pe 
durata procesului de recrutare și, dacă va fi cazul, pe durata derulării raporturilor de 
muncă, în condițiile Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Semnătura______________                                         Data_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

DECLARAȚIE 
pe propria răspundere privind antecedentele penale 

 

 
 

 
 
Subsemnatul(a), .........................................., posesor/posesoare al/a C.I. seria 
........  

 
nr.……............, eliberată de......................... la data de .........................., 

domiciliat(ă)  
 
în .........................................................................., cunoscând prevederile art. 

326 
  

din  Codul  penal  privind  falsul  în declaraţii,  declar  pe  propria  răspundere  că 
nu am 
 

antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei  proceduri de cercetare  sau de  
urmărire  

 
penală. 
 

 
 

 
 

Data ................... 
 

Semnătura ....................... 
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