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ANUNŢ 
 

Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi organizează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii contractuale  temporar vacante pe perioada determinata pana la 

revenirea titularului la post: 
 
1 post, asistent medical principal specialitatea igiena si sanatate publică, PL, temporar 
vacant pe perioada determinată până la revenirea titularului la post in cadrul 
Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă; 
 

Concursul se organizează la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mehedinţi,     
cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str.Traian nr.115, in perioada 08.11 - 12.11.2019  , 
orele 10. 

 
Condiţii de participare : 
- diploma de şcoală sanitară postliceală specialitatea igiena si sanatate publica 
-diploma examen de grad principal specialitatea igiena si sanatate publica 
-cunostinţe de operare calculator : Microsoft Office, Internet, Microsoft Excel – nivel 
bază 
- certificat de membru cu avizul anual  eliberat de OAMGMAMR  
-vechime in specialitatea asistent medical igiena si sanatate publica –minim 5 ani 
 
             Condiţii de desfăşurare a concursului: 
             1.Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere: 28.10-01.11.2019  ora 12; 

   3.Selectie dosare : 04.11.2019 ora 10; 
             2.Proba scrisă:      08.11.2019  ora 10.00; 
             3.Interviul:            12.11.2019  ora 10.00. 
 
             Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DSP Mehedinţi , Biroul RUNOS, 
telefon 0252/323638. 
 

Director Executiv,       
Dr.Miruna Constantin 
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Pentru organizeaza concurs in vederea ocuparii post, asistent medical principal, PL, 
specialitatea igienă si saanatate publica pe perioada determinata (pana la revenirea 

titularului la post )   
 
 

 
1. ORDIN MS Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de 

igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei  
2. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 
din activităţi medicale 

3. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,republicata 
4. HG  974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară 

şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a 
producţiei şi distribuţiei apei potabile modificata si completata prin HG nr. 
342/2013 

5. SR ISO 5667-1/2007 Calitatea apei. Prelevare- Partea . Ghid general pentru 
stabilirea programelor si tehnicilor de prelevare 

6. ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului –Atributii specifice 
Compartimentului de Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viata si 
Munca 

7. Legea Nr. 53/24.01.2003 ianuarie 2003    *** Republicată Codul muncii 
8. Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 

din autorităţile şi instituţiile publice  
9. ORDIN MS Nr. 1030/ 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de 

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire 
şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru 
starea de sănătate a populaţiei 

10. HOTĂRÂRE   Nr. 546/21 mai 2008 privind gestionarea calităţii apei de 
îmbăiere 

11. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul  I, II, III, VII; 
(M.O. nr. 372/28.04.2006) 

12. HOTĂRÂRE Nr. 88/29 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor de 
supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru 
îmbăiere, cu modificarile si completarile ulterioare (MO NR. 133/2004) ; 

 
 
 



 
13. ORDIN MS 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (MO  NR. 59 bis  
din 22 martie 1996), modificat si completat cu Ord. 1033/2004 pentru 
aprobarea normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si 
instruirea copiilor si tinerilor (MO  NR. 815 din  3 septembrie 2004); 

14. ORDIN  M.S. Nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei 

15. ORDIN M.S. 916/27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare MO nr. 759 
din  6 septembrie 2006 

16. ORDIN M.S Nr. 914/26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii 
autorizaţiei sanitare de funcţionare 

17. ORDIN MS  Nr. 1226/3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a 
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 
deşeurile rezultate din activităţi medicale 

 
 
Nota: Legislatia prevazuta se va avea in vedere cu modificarile si completarile la zi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


