DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA
A JUDEŢULUI OLT
Str. Crişan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013
Telefon/Fax 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspolt@dspolt.ro

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54, art. 57 alin
(6) lit a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare.
-inspector grad profesional asistent- Comp.” Control Unitati si Servicii de
Sanatate”
•

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii

superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
•

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice –

minim 1 an.

Bibliografie
1
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi
completările ulterioare;
2

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (r);

3
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
4
Hotărârea Guvernului nr. 833/2007privind normele de organizare şi funcţionare
a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;
5

Legea nr. 672/2002 legea privind auditul public intern;

6
O.M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare,
Functionare si Structuri Organizatorice a Directiilor de Sanatate Publica Judetene si a
Municipiului Bucuresti.
7

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare.
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Lege nr. 226/2009 , legea organizarii si functionarii statisticii oficiale in
Romania cu modificarile si completarile ulterioare
9
H.G nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii cu
modificarile si completarile ulterioare
10
O.G. nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale cu
modificarile si completarile ulterioare
11
14 O.M.S. nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
infiintarea orga nizarea si functionarea cabinetelor medicale cu modificarile si
completarile ulterioare.
12
ORDIN NR. 807 din 29.06.2015 pentru aprobarea machetelor fără regim
special pentru raportarea indicatorilor specifici programelor / subprogramelor
naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016
13
Ordin nr. 386/31.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016
14
O.M.S. nr 1363/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
sanatatii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de
organizare si functionare ale Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti
15
O.M.S. nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de
organizare si functionare ale Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti.
16
Legea 153/2017 – legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice
17
Constitutia Romaniei, republicată.

Dosarul de înscriere
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii
publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform
prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008:
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,
modificată;

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA
A JUDEŢULUI OLT
Str. Crişan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013
Telefon/Fax 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspolt@dspolt.ro

- curriculum vitae, modelul comun european;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere,
cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la
data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitate.
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
Concursul se va desfăşura în perioada: 29.05.2018- 31.05.2018, iar depunerea
dosarelor se face in termen de 20 zile de la data publicarii concursului in Monitorul
Oficial, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Olt, din Slatina, str. Crişan,
nr. 9-11.
29 mai 2018 – proba scrisă;
31 mai 2018 – interviu.
DIRECTOR EXECUTIV,
DR. ANDREI IORDACHE

