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ANUNȚ 

 
    În conformitate cu  art. unic  alin.(2) lit. (a) din Ordonanța de Urgență  nr.80 / 16.06.2022, privind 

reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar și ale art. 618 alin. (1) lit. 

(b) coroborate cu prevederile art. 617 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Sănătate Publică Vrancea 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de 

execuție vacante de: 

 

consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Relații cu Publicul. 

   

      Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

     Concursul de recrutare se desfăşoară la sediul instituției Direcției de Sănătate Publică Vrancea situat 

în Bulevardul Gării, nr.14, Focșani, județul Vrancea și constă în 3 probe succesive după cum urmează: 

1. selecția dosarelor de înscriere; 

2. proba scrisă - 24.11.2022, ora 10:00; 

3. interviul - data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă, cu 

încadrarea în termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

 

Condiţiile de participare la concurs: 

Condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.(1)  din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcţiei publice; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei 

publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 

condiţiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 
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muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică. 

 

Condiţii specifice: 

 - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an. 

 

 

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

Bulevardul Gării, nr.14, Focșani, Compartimentul RUNOS, parter,  camera 8, în termen de 20 de zile de 

la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 25 octombrie - 14 noiembrie 2022 şi trebuie să conţină 

obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și 

anume: 

 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 

ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau 

pentru exercitarea profesiei; 

f) adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) cazierul judiciar; 

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 

formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau 

colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

 

 

 Modelul orientativ al adeverinţei (de vechime) menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa 

nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Adeverinţele care au un 

alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 

2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, 

nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării 

activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care 

atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap, emis în condiţiile legii. 

 Copiile de pe actele prevăzute anterior, precum si copia certificatului de încadrare într-un 
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grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu 

originalul documentului pe tot parcursul depunerii dosarelor, dar nu mai târziu de data și ora 

organizării probei scrise . 

 Formularul de înscriere prevăzut se pune la dispoziţie candidaţilor prin publicare pe 

pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, 

precum şi în format letric, la sediu, prin intermediul secretarului comisiei de concurs. 

 Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de 

concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind 

instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs; 

 Declarația pe propria răspundere, conform O.U.G. nr. 24/2008, CV - model european și 

modelul pentru adeverința de vechime se găsesc în format editabil pe site-ul instituției sub denumirea 

„Formulare concurs”; 

 

 

Coordonate de contact pentru depunerea dosarelor de concurs 

 

Direcția de Sănătate Publică Vrancea situată în Bulevardul Gării, nr.14, Focșani, județul Vrancea - 

Compartimentul RUNOS - camera 8, parter ; 

Telefon. 0237/225979,  Fax. 0237/227235, int.306 

Email: runos@aspvn.ro; 

Persoană de contact - Toroc Tătaru Simona Alina. 

 

 

Anexăm în continuare: 

- Bibliografia și tematica  - potrivit Anexei 1; 

- Atribuțiile prevăzute în fișa postului - potrivit Anexei 2; 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ec. MIRCEA IULIANA 
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Anexa 1 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de 

consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul Relații cu Publicul din cadrul  

Direcției de Sănătate Publică Vrancea 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

1. Constituția României, republicată; 

cu tematica Constituția României, republicată: Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle 

fundamentale; Titlul III Autoritățile publice; 

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I Principii și definiții; 

Capitolul II Dispoziții speciale; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I Dispoziții generale; Capitolul II 

Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; Capitolul IV Egalitatea de 

șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei; 

4.  Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare 

cu tematica Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a Municipiului 

București, cu modificările ulterioare; 

cu tematica Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare 

și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a Municipiului 

București, cu modificările ulterioare - integral; 

6. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Titlu I- Sănătate Publică; 

cu tematica  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Titlu I- Sănătate Publică; 

7. Ordonanța Guvernului  nr. 27 /2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petiilor, cu 

modificările ulterioare; 

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 27 /2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a 

petiilor, cu modificările ulterioare- integral; 

8. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - 

Republicată ; 

cu tematica LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - 

Republicată - integral; 
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9. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările și completarile ulterioare; 

cu tematica LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

cu modificările și completarile ulterioare - integral; 

10. HOTĂRÂREA  nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completarile 

ultrerioare; 

cu tematica HOTĂRÂREA   nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completarile ultrerioare- integral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ec. MIRCEA IULIANA 
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Anexa 2 

 

Atribuţiile postului: 

 

 colaboreaza cu structura de specialitate a Ministerului Sanatatii în realizarea obiectivelor de 

comunicare prin mass-media ori prin mijloacele proprii ale directiei de sanatate publica judetene 

sau a municipiului Bucuresti; 

 asigura desfasurarea optima a activitatii de relatii publice; 

 asigura informarea permanenta referitoare la principalele activitati ale directiei de sanatate 

publica judetene si a municipiului Bucuresti; 

 asigura o legatura permanenta între comunitate si directia de sanatate publica judeteana si a 

municipiului Bucuresti, organizând pe baza unui program stabilit activitatea de audiente pentru 

populatie; 

 desfasoara activitatea de analiza a cererilor cetatenilor si disponibilizeaza toate informatiile 

necesare pentru solutionarea problemelor prezentate sau solicitate; 

 informatiile care constituie secrete de stat si de serviciu vor fi accesate si gestionate conform 

standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate; 

 comunica Ministerului Sanatatii date privind: adresa directiei de sanatate publica, numele si 

prenumele persoanelor din conducere, numarul de telefon fix, mobil si de fax, adresa de e-mail; 

denumirea si adresa spitalelor din teritoriu, numele si prenumele directorilor acestora, numarul 

de telefon si de fax; denumirea si adresa altor unitati importante din teritoriu; modificarile ce 

intervin în datele comunicate. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ec. MIRCEA IULIANA 
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