
ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT ( FUNCTIE
, PUBLICA DE EXECUTIE) PE PERIOADA NEDETERMINATA '

Avand In vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, in baza exceptiilor
prevazute de Ordonanta de urqenta a Guvernului nr. 183/2020 privind desfasurarea pe
perioada starii de alerta a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul
unor institutii din sistemul justitiei, precum ~i din cadrul Curtii de Conturi, aprobata ~i
rnodificata de Legea nr.133/2021,

Directia de Sanatate Publica Botosani, ,
orqanizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de exe cutis
vacanta de:

referent clasa III grad profesional superior
in cadrul Serviciului Control in sanatate publica, Compartiment lnspectia ~i controlul

factorilor de rise din mediul de viata si de munca.

Durata normals a timpului de rnunca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptarnana
Calendarul de desfasurare a concursului:

- depunerea dosarelor de concurs: 20.07-08.08.2022

- selectia dosarelor de concurs :16.08.2022

- proba sensa in data de 01.09.2022, ora 10,00, la sediul institutiei noastre din
Botosani , str. Colonel Tomoroveanu nr. 1

- proba interviu, In termen de maximum 5 zile lucratoare, de la data sustinerii
probei scrise, la sediul institutiei din Botosani str. Colonel Tomoroveanu nr. 1 pentru
candidatii care au obtinut la proba sensa minimum 50 de puncte.

Candidatii trebuie sa tndeplineasca urrnatoarele conditiile :
1. generale prevazute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul adrninistrativ. cu
rnoditicarile ~i cornpletarile ulterioare:

a) are cetatenia rornana ~i domiciliulin Romania;
b) cunoaste limba romana, scris ~i vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti:
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are 0 stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,

atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) lndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) lndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condarnnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra

statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie ~i de serviciu, infractiuni care



trnpiedica lnfaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infracfiuni savarsite cu intentie
care ar face-o incornpatibila cu exercitarea functiei publice;

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a lncetat contractu I incividual de
munca pentru motive disciplinare In ultimii 7 ani;

j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

2. specifice :
'" studii medii absolvite cu diploma de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5

ani sau echivalare de studii sau diploma de scoala sanitara postliceala sau
echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare, conforrn H.G. nr.
797/1997;

'" gradul de asistent medical principal In igiena ~i sanatate publica;
'" vechime In specialitatea studiilor absolvite- minimum 5 ani.

Dosarele de Inscriere la concurs vor confine In mod obligatoriu urmatoarele
documente:

a. formularul de Inscriere,
b. curriculum vitae, modelul european;
c. copia actului de identitate;
d. copii ale diplomelor de studii, certificatelor ~i altor documente care atesta

efectuarea unor specializari si perfectionari:
e. copia carnetului de rnunca ~i a adeverintei eliberate de angajator pentn, perioada

lucrata, care sa ateste vechimea In rnunca si In specialitatea studiilor solicitate
pentru ocuparea postulurfunctiei sau pentru exercitarea profesiei;

f. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu
cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al
candidatului;

g. cazierul judiciar;
h. declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din

formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al
Securitatii sau colaborator al acesteia, In conditiile prevazute de leqislatia
specifica.

Documentele de la punctele c), d) si e) vor fi prezentate la Inscriere in c:opii
insotite de documentele in original care se certifica pentru conformitatea cu originalul
de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Bibliografia, tematica, atributiile prevazute In fisa postului, precum ~i alte date
necesare desfasurarii concursului se afiseaza pe pagina de internet a DSP Botosaru ,
la sectiunea:

Relatii suplimentare se pot obtine sediul institutiei din municipiul Botosani ,
str. Colonel Tomoroveanu nr. 1 ,Biroul resurse umane, la telefon 0231513525 int.112 si
pe pagina de internet a DSP Botosani
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1. Constitutia Romfmiei, republicata:
2. O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modlflcarile ~i completarile
ulterioare, ;
3. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare ~i a structurii organizatorice ale direcnilor de sanatate
publica, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
4. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, repubjcata, cu
modiflcarile ~i cornpletarile ulterioare, CAP..
5. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de
reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire ~i
pentru functlonarea obiectivelor ce desfa~oara activitati cu rise pentru starea de
sanatate a populaflel, cu moditlcarlle ~i completarile ulterioare;
6. Hotarare Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveqhere,
lnspectie sanitara ~imonitorizare a calita1iiapei potabile ~i a Procedurii de autorizare
sanitara a producfiei ~i distnbufiei apei potabile, cu rnodificartle ~i cornpletarile
ulterioare;
7. Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de iqiena
~i sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modiflcarile ~i cornpletarile
ulterioare;
8. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.456/2020 pentru aprobarea normelor de igiena
din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna ~i recreerea copiilor si
tinerilor;
9. Ordinul ministrului sanata1iinr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena
pentru cabinetele de tnfrurnusetare corporala, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;
10. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. cu
modificarile si completarile ulterioare;
11. Hotararea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea ~i sanctionarea
contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modificarlle si
completarile ulterioare.
12. O.G.137/2000 privind prevenirea sl sanctionarea tuturor forrnelor de
discriminare, cu modiflcarile ~i completarile ulterioare;
13. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse ~i de tratament tntre femei ~i
barbati, republicata, cu modiflcanle ~i completanle ulterioare;



TEMATICA

1. Constitutia Rornaniei, republlcata - Titlul II - Drepturile, libertatile ~i indatoririle
fundamentale, Titlul III - Autoritatile publice;

2. O.G.137/2000 privind prevenirea sl sanctionarea tuturor forrnelor de
discriminare, cu modlflcarile ~i cornpletarile ulterioare - Capitolul I Principii ~i
Definitii ~i Capitolul II - Dispozitii speciale;

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse ~i de tratament tntre femei si
barbati, republicata, cu rnodlficarile ~i cornpletarile ulterioare, Capitolul II -
Egalitatea de sanse ~i de tratament intre femei ~i barbati in ceea C<~ priveste
participarea la luarea deciziei;

4. O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modiflcanle si cornpletarile
ulterioare - Partea a VI-a - Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administratla publica ~i evldenta personalului platit
din fonduri publics - Titlul I ~i Titlul II;

5. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare ~i a structurii organizatorice ale directiilor dE!sanatate
publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare, - Cap III, Atributii specifice,
art.17 pctlX, in domeniul controlului in sanatatea publica;

6. Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile
si cornpletarile ulterioare - Titlul I Sanatatea publica.

7. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de
reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si
pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risepentru starea de
sanatate a populatiel, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, - CAP.II
Autorizarea sanitara in baza declaratlei pe propria raspundere.

8. Hotararea de Guvern nr. 974/2004 pentru aprobarea Norrnelor de
supraveghere, inspectle sanitara ~i monitorizare a calitatii apei polabile si a
Procedurii de autorizare sanitara a productiei ~i distributiei apei potabile, cu
modlticarile ~i completarile ulterioare, - CAP. II - Monitorizarea calitatii apei
potabile, CAP. III - Prelevarea §i analiza probelor de apa ~i C,l\P. VIII -
Informarea ~i raportarea;

9. Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena
~i sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, - Norme de igiena ~i sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei - CAP. I - Norme de igiena referitoare la zoneIE' de locuit
CAP. II - Norme de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a localitatilor ,
CAP. III - Norme de igiena pentru fantani publice §i individuale 'folosite la
aprovizionarea cu apa de baut, CAP. IV -Norme de igiena refElritoare la
colectarea §i indepartarea apelor uzate ~i a apelor meteorice;



10.0rdin nr. 1.456/2020 pentru aprobarea normelor de igiena din unitatile pentru
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna ~i recreerea copiilor ~i tinenlor, -Anexa
1, Norme de igiena, CAP. I Dispozitii generale, ~i CAP II, Norme specifice
diferitelor tipuri de unitati pentru copii ~i tineri;

11.0rdin ministrului sanatatii nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de iqiena
pentru cabinetele de tnfrurnusetare corporala, cu rnodiflcarile si cornpletarile
ulterioare, - Anexa nr.2, Norme de igiena, pentru serviciile din cabinetele de
piercing ~i tatuaj ~i Anexa nr.3, pentru serviciile din cabinetele de tratarnent ~i
machiaj cosmetic, epilare, rnanichiura, pedichiura, coafura, frizerie ~i barbierit;

12.0rdonanta Guvernului nr. 2/2011 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
rnoditloarile ~i completarile ulterioare, CAP 1 - Dispozitii generaIe, CAP 2 -
Constatarea contraventiel:

13.Hotararea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea ~i sanctionarea
contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modftcanle ~i
cornpletarile ulterioare, CAP. II - Oontravenni la normele generale de igiena
privind functionarea unitatilor cu risc pentru sanatatea poputatiei, precum ~i
privind conformitatea produselor, CAP. IV - Contravenpl la normele de igiena
referitoare la aprovizionarea cu apa a populatiei, CAP.v - Contraventii la
normele de igiena privind colectarea ~i tndepartarsa reziduurilor, CAP XIII -
Contraventii la normele privind organizarea ~i funcponarea institutiilor pentru
protectla, educarea, instruirea, recreerea ~i odihna copiilor ~i tinerilor ~i
CAP XV Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor,


