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ANUNT
Directia de Sanatate Publica a Mun.Bucuresti scoate la concurs un post vacant de Consilier
grad Principal din cadrul Biroului Achizitii Publice.
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 20 zile de la data publicarii in M.Of.
- concursul va avea loc în data de 12.12.2016 ora 1000 proba scrisă la sediul Direcţiei de
Sănătate Publică a Mun.Bucureşti
Conditii de participare la concurs:
- absolventi de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta , respectiv
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul
stiintelor economice
- vechime in specialitate: minim 5 ani
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Biblografie:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile
ulterioare;
Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi
a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului- cadru din Legea
98/2016;
Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor;
ORDIN M.F.P. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum
şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*) –
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

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 11.11.2016 – 02.12.2016.
În vederea participãrii la concurs , candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în
mod obligatoriu:
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a) formularul de înscriere
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupã
caz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa medicala care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã de cãtre medicul
de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate; (adeverinţa va conţine, în clar,
numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sãnãtãţii Publice)
g) declaraţia pe propria rãspundere care sã ateste cã nu a desfãşurat activitãţi de poliţie politicã.

