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Nr. 7400   / 14.06.2022 

 

ANUNȚ 
 

 

 

 

         Direcția de Sănătate Publică 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:  

 

 Funcția de: asistent medical debutant igienă și sănătate publică sau asistent medical debutant 

generalist – 2 posturi ; 

 Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv de 

supraveghere epidemiologică, alertă epidemiologică, PNI; 

 Condiții specifice: -    diploma de bacalaureat; 

- diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă ori diploma de studii 

postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în specialitatea igienă 

și sănătate publică ; 

- certificat de membru 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 . 

 

Funcția de : asistent medical debutant igienă și sănătate publică-1 post; 

Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv 

infecții nosocomiale și boli transmisibile prioritare HIV, TBC,ITS; 

Condiții specifice:  -    diploma de bacalaureat; 

- diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă ori diploma de studii 

postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în specialitatea igienă 

și sănătate publică; 

- certificat de membru 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. 

 

Funcția de : asistent medical debutant generalist -1 post; 

Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv 

infecții nosocomiale și boli transmisibile prioritare HIV, TBC,ITS; 

Condiții specifice:  -    diploma de bacalaureat; 

- diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă ori diploma de studii 

postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în specialitatea igienă 

și sănătate publică; 

- certificat de membru 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 
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Funcția de: asistent medical debutant igienă și sănătate publică – 2 posturi ; 

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață – Colectiv igiena 

colectivităților de copii/ tineret ; 

 Condiții specifice: -    diploma de bacalaureat; 

- diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă ori diploma de studii 

postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în specialitatea igienă 

și sănătate publică; 

- certificat de membru 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 . 

 

Funcția de : asistent medical principal igienă și sănătate publică-1 post; 

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă – Colectiv 

igiena mediului, programe de sănătate în relația cu mediul și statistică; 

Condiții specifice:  -    diploma de bacalaureat; 

- diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă ori diploma de studii 

postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în specialitatea igienă 

și sănătate publică; 

- certificat de membru 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; 

- minim 5 ani vechime în funcția de asistent medical igienă și sănătate în 

muncă; 

- adeverință de grad principal. 

-  

Funcția de: asistent medical laborator – 2 posturi; 

Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică- chimie sanitară și toxicologie; 

Condiții specifice:  -    diploma de bacalaureat; 

- diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă ori diploma de studii 

postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în specialitatea 

laborator; 

- certificat de membru 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; 

- minim  6 luni  vechime în specialitatea laborator; 

 

 

Condițiile generale pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant conform art.3 al  

Regulamentului –  Cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare, sunt următoarele: 

 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 
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adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu 

intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea. 

 

 

  Organizarea concursului 

    Concursul se va organiza la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea conform calendarului 

următor: 

 

         -  21.06.2022-04.07.2022 - depunerea dosarelor de înscriere la concurs; 

         -  06.07.2022 - afișare rezultat selecție dosare; 

         -  07 .07 .2022 - depunere contestatii selecție dosare ; 

         -  08.07.2021-  afișare rezultat contestații selecție dosare ; 

         -  13.07.2022 ora 10,00 -  proba scrisă; 

         -  14.07.2022 -  afișare rezultate proba scrisă; 

         -  15.07.2022 -  depunere contestații proba scrisă; 

         -  18.07.2022 -  afișare rezultate contestații proba scrisă; 

         -  19.07.2022 ora 10,00 - proba interviului; 

         -  20.07.2022 - afișare rezultate la proba interviului; 

         -  21.07.2022 - depunere contestații la proba interviului; 

         -  22.07.2022 - afișare rezultate contestații la proba interviului; 

         -  25.07.2022 - 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; 
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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. 

 

 

 

Actele se depun la Compartimentul RUNOS până la data de 04.07.2022 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea , 

Compartimentul RUNOS, camera 8, parter,   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  int. 306. 

 

 

         Biblografia și tematica de examen este atașată prezentului anunț. 

          

 

     

        Afișat  14.06.2022 la sediul Diecției de Sănătate Publică Vrancea și pe pagina de internet a 

instituției. 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea postului de asistent medical debutant igienă și 

sănătate publică sau asistent medical debutant generalist la: 

- Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv de 

supraveghere epidemiologică, alertă epidemiologică, PNI; 

 - Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv infecții 

nosocomiale și boli transmisibile prioritare HIV, TBC,ITS; 

 

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

limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale ın unitațile sanitare; 

 

2.  ORD. MS 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, cu modificarile și completările ulteriore; 

 

3.  ORD MS  nr. 1.761 din 3 septembrie 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, cu modificarile și completările ulteriore; 

 

4.  ORD MS  nr. 1078 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; 

 

5.  LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlu I: Sănătate Publică, 

republicată, cu modificările și completarile ulterioare; 

 

6.  HOTĂRÂREA  nr. 657 din 18 mai 2022 privind aprobarea conținutului și a metodologiei de colectare și 

raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli 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 infecției cu West Nile; 

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

11. Metodologia de supraveghere a rujeolei și rubeolei; 

12. Sistem de supraveghere si control in boala meningococica; 

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

 

* Cerintele de la punctele  7 - 13 se gasesc pe  www.cnscbt.ro/index.php/metodologii. 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea postului de asistent medical debutant igienă 

și sănătate publică - Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață – 

Colectiv igiena colectivităților de copii/ tineret; 

 
1. ORD.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,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

2. ORD.MS nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata 

  al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare 

3. ORD.MS nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

4. ORD.MS nr. 438/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de  

            sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos- Capitolul l, Capitolul ll,Capitolul lll; 

5. Ord.MS nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a 

principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti 

6. ORD.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  

7. LEGEA nr. 263 / 2007  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor,  cu modificarile si  

            completarile ulterioare. 

8. ORD MS  nr. 1078 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; 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea postului de asistent medical principal igienă 

și sănătate publică - Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și 

muncă – Colectiv igiena mediului, programe de sănătate în relația cu mediul și statistică; 

 
1. ORD.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,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

2 ORD.MS nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata 

  al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

3 ORD.MS nr.1136/2007, privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare 

            corporala, cu modificarile si completarile ulterioare 

4 LEGEA nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile - republicare - Capitolul ll - conditii de calitate; 

Anexa nr.1- Parametrii de calitate ai apei potabile;  

Anexa nr.2 - Monitorizarea de control si de audit: Capitolul l, Capitolul ll, Capitolul lll, Capitolul lV 

5 HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare 

         a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile,  

        cu modificarile si completarile ulterioare 

6 LEGEA nr.301/2015 privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce  
          priveste substantele radioactive din apa potabila 

7.  ORD.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 Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în  

       sănătate 

8. ORD MS  nr. 1078 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; 
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE  pentru ocuparea postului de asistent medical  de laborator- 

Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică- chimie sanitară și toxicologie ;                                                                               

 

1. Poluarea chimica a apei: generalitati, exemple si efecte asupra organismului uman.  

2. Determinarea pH-ului apei: generalitati, principiul metodei electrometrice cu electrod de sticlă, mod 

de lucru metoda electrometrică cu electrod de sticlă.  

3. Determinarea clorurilor din apa potabila si clorurii de sodiu din alimente prin metoda Mohr: 

generalități, principiul metodei. 

4. Metode de laborator utilizate în dezinfecția apei: generalități privind dezinfecția apei,  generalități 

privind determinarea cerinței de clor . 

5. Calitatea apei potabile: condiții de calitate, lista parametrilor din cadrul programului de monitorizare 

pentru apa potabilă conform legislației în vigoare. 

6. Poluarea aerului și natura agenților poluanți: clasificarea poluanților atmosferici, sursele de poluare a 

aerului, generalități privind acțiunea poluării asupra sănătății 

7. Aerul locurilor de munca: Enumerati cel putin trei tehnici de investigare in determinarea noxelor 

industriale 

8. Aerul locurilor de munca: Determinarea pulberilor din atmosfera locurilor de munca. Metoda 

gravimetrica. 

9. Definiți activitatea laboratorului de toxicologie industrial 

10. Studiul procesului tehnologic  

11. Stările sub care contaminanții chimici se pot afla la locul de muncă 

12. Pregatirea probelor de alimente pentru analiza fizico-chimica.  

13. Sare iodata. Determinarea iodatului de potasiu si a iodului total, principiul metodei.  

 

14. Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale: clasificarea deseurilor, 

minimizarea cantitatii de deseuri, colectarea deseurilor medicale la locul de producere, ambalarea 

deseurilor medicale. 

      

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ  

1. Igiena  - S. Mănescu, S. Dumitrache, M. Cucu, Ed. Medicală, Bucuresti, 1991.  

2. Chimia sanitară a mediului - S. Mănescu, M. Cucu, M.L. Diaconescu, Ed. Medicală, Bucureşti, 

1994. 

3. Controlul fizico - chimic al alimentelor - H. Mănescu, C-tin.Milu, Ed. Medicală, București,1997. 

4. Ghid de laborator – Metode de analiza pentru produse alimentare – mC.Hura, Ed.CERMI, Iasi,2006. 

5. SR 8934-9/1997 – Clorura de sodium. Determinarea continutului de iodat de potasiu. Metoda 

volumetrica. 
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6. HG nr.568/2002 , republicată, privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei 

pentru animale si utilizarii in industrie. 

7. Legea 458/2002,republicată,  cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea apei 

potabile.   

8. Hotararea nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca 

pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, 

republicată,  cu modificările și completările ulterioare;  

9. GHID INSP – Metode de analiza utilizate in toxicologia industrial, Buc.2013 

10. Caiet metodologic II – MS 1989 

11. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/ 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, publicat în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;  

12. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată 

prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare; 

13. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 

medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009; 
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