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Nr.    7834 /  21 .06.2022 

 

 

ANUNȚ 
 

 

 

         Direcția de Sănătate Publică Vrancea  cu sediul în Focșani, B-dul Gării, nr.14, județul 

Vrance, organizează concurs de recrutare în baza HG nr.286/2011, cu modificările  și completările 

ulterioare, după cum urmează:  

 

Funcția de: asistent medical  principal laborator – 1 post; 

Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică- diagnostic microbiologic; 

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 5 ani   vechime în specialitatea laborator; 

- adeverință de grad principal; 

 

 

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 

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. 
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 Organizarea concursului 

     

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

calendarului următor: 

 

         -  23.06.2022-08.07.2022 - depunerea dosarelor de înscriere la concurs; 

         -  12.07.2022 - afișare rezultat selecție dosare; 

         -  13 .07 .2022 - depunere contestatii selecție dosare ; 

         -  14..07.2021-  afișare rezultat contestații selecție dosare ; 

         -  18.07.2022 ora 10,00 -  proba scrisă; 

         -  19.07.2022 -  afișare rezultate proba scrisă; 

         -  20.07.2022 -  depunere contestații proba scrisă; 

         -  21.07.2022 -  afișare rezultate contestații proba scrisă; 

         -  25.07.2022 ora 10,00 - proba interviului; 

         -  26.07.2022 - afișare rezultate la proba interviului; 

         -  27.07.2022 - depunere contestații la proba interviului; 

         -  28.07.2022 - afișare rezultate contestații la proba interviului; 

         -  29.07.2022 - 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; 

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. 
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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 08.07.2022 

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  22.06.2022 la sediul Diecției de Sănătate Publică Vrancea și pe pagina de internet a 

instituției. 

 

 

TEMATICA CONCURS  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DE LABORATOR  

 

  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. Toxiinfectiile alimentare-definiţie, agenţii patogeni implicaţi, tehnica diagnosticării prin 

coprocultură; 

  11. Antibiograma-tehnică de lucru, principiu, interpretare, importanţă; 
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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 
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