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ANUNT
Directia de Sanatate Publica a Mun. Bucuresti scoate la concurs un post vacant de
Administrator I in cadrul Serviciului Administrativ si Mentenanta ( 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.
- concursul va avea loc în data de 06.06.2017 ora 1000 proba scrisă si proba interviu in data de
08.06.2017 ora 1200 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Mun.Bucureşti
Conditii de participare la concurs:
- diploma de absolvire a invatamantului postliceal de specialitate economic sau tehnic
sau
- diploma de bacalaureat in profil economic sau tehnic
- vechime in activitate: 4 ani
Biblografie:
1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.
3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.
5. Ordin nr. 147/2006 (ISCIR) privind obligativitatea institutiilor de interes publicde a numi
personal ethnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul ISCIR.
6. Legea nr. 307/2006 , legea privind apararea impotriva incendiilor, cu completarile si
modificarile ulterioare.
7. Ordinul nr. 163/2007 (Ministerul Administratiei si Internelor) Norme generale de aparare
impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Ordinul nr. 262/2010 aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri.
9. Legea nr. 333/2003 si Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor din 11.04.2012.
10. Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de
proprietari.
11. Ordinul nr. 1078/27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si
functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a
municipiului Bucuresti
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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, incepand cu data de 12.05.2017.
În vederea participãrii la concurs , candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în
mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) originalul si copia actului de identitate;
c) originalul si copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
d) originalul si copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în
muncã şi, dupã caz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcţiei;
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) curriculum vitae
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