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ANUNT
Directia de Sanatate Publica a Mun.Bucuresti scoate la concurs un post vacant
de asistent principal igiena (PL) in cadrul Compartimentului de Supraveghere
Epidemiologică si Control Boli Transmisibile ( post vacant de executie de natura
contractuala; in baza HGR 286/2011):
Condiţii de desfaşurare a concursului :
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a
Mun.Bucureşti, cu sediul in str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti, în termen de 10 zile
lucratoare de la data publicarii in M.Of., respectiv 08.08.2016
- concursul va avea loc în data de 30.08.2016 ora 1000 proba scrisă si proba interviu in
data de 01.09.2016 ora 1400 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Mun.Bucureşti
Conditii de participare la concurs:
- diploma de scoala sanitara postliceala in specialitea igiena
sau
- diploma de studii postliceale prin echivalare cf. HG nr. 797/1997 privind echivalarea
studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare;
- examen pentru obtinerea gradului de principal in specialitatea igiena
- vechime in specialitate: minim 5 ani
Biblografie:
Epidemiologie practica pentru medicii de familie-Dr. Ioan Stelian Bocsan, 1999
- Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile
ulterioare.
Ord. MS nr.1078/2010, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti
HG nr.206 din 25.03.2015,privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru
anii 2015 şi 2016
- Ord. MS nr.386/2015, privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016
- Ord. MS nr. 1.466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de
raportare a bolilor transmisibile
- Ord. MS nr. 261/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia
şi sterilizarea în unităţile sanitare
- Ord. MS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control
al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
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- Ord. MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
- Ord.MS nr.1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a
cabinetelor medicale şi de medicină dentara
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei de Sanatate
Publica a Mun.Bucuresti din str.Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti, in
perioada
08.08.2016 – 22.08.2016.

