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ANUNŢ

In conformitate cu HGR 286/2011, DIRECTIA DE SANATATE
PUBLICA SATU MARE, anunta scoaterea la concurs / examen, in data de 18
ianuarie 2017 , prin ocupare a unui post contractual vacant de inspector de
specialitate 1, pe perioada nedeterminata .

1 post vacant de inspector de specialitate 1 din cadrul
Compartimentului Administrativ, Aprovizionare si Mentenanta

Cerinţe specifice
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma/studii superioare de

lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivelenta in domeniul
economic , tehnic, vechimea în specialitate necesara ocupării postului este de
minim 5 ani

Anuntul privind concursul se va publica in Monitorul Oficial ,intr- un
cotidian de larga circulatie si la sediul institutiei (DSP Satu Mare).

Condiţiile de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vcante persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii conform Hotararii 286/23 martie 2011

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) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medical de familie;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege potrivit cerinţelor

postului scos la concurs;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi 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;



Conditii de desfasurarea a concursului:
Dosarele de inscriere se vor depune in termen de 10 zile lucratoare de la data
afisarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Directiei de Sanatate Publica -
Compartiment RUNOS.

Proba scrisa va avea loc in data de 18 ianuare 2017 orele 10.00
interviul in data de 18.01.2017 orele 14.00 la sediul Directiei de Sanatate
Publica Satu Mare.

Actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei si tel.0261/768114,

0261768102

Bibliografie:

l.Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată)(actualizată)
Codul muncii)
2.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicata)
privind Codul de conduita a personalului contractual
3. Legea nr.l 0/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
4. Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
6. Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
8. Legea nr.98/2016privind achiziţiile publice;
9. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor



referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
10.. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
11. Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Dosar de Concurs
1.cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice
2. copia actului de identitate
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice
4. copia carnetului de munca conforma cu originalulsau, dupa caz, o adeverinta
care sa ateste vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
6.adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
7. curriculum vitae

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data,
numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de
Ministerul Sanatatii Publice

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau
insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu
originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
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