
HOM.\NIA
MINISTERUL SANATATn

I" >

11,,,,, III'St.:U\ c.,j!
''''''.''''.~';;~- Rf*~P104.08.2022

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI
• Telefon 0235 /31: 455 .Fax 0235 / 317351
Strada Republic i , BI. 367, sC.E& F, VASLUI,

e-mail: s(:cretariat({lldspvs.ro

AWNT

Directia de Sanatate Publica Vaslui organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a
d:.Ia functii publice de executie vacante, cu ncrma lntreaga de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana _
(' mpartiment Avize/Autorizari, astfel:

I. Consilier clasa Igrad profesional superior (specializarea: drept sau bioinginerie);
2. Referent clasa III grad profesional asistent (specls.lizarea: asistent medical generalist cu studii

postliceale ).
Concursul va desfasura la sediul Directiei de Sanatate Publica Vaslui din str. Republicii,

bloc nr. 367, Vaslui si va cuprinde urrnatoarele probe:
- proba suplimentara de testare a cunostintelor de operare PC in data de 06.09.2022, orele
09.00;- --------~--- ---- -~---
- proba scrisa in data de 08.09.2022, orele 10.00;
- interviul in data de 13.09.2022, orele 10.00.

Conditii de participare pentru functia de Consilier c1asa Igrad profesional superior:
studii universitare de licenta absolvite cu diplo na de licenta sau echivalenta in specializarea drept
sau bioinginerie;
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitari functiei publice, minimum 7 ani;
cunostinte operare pe calculator - nivel mediu.

Conditli de participare pentru functiu de Referent c1asa III grad profesional asistent:
diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin
echivalare conform H.G.nr.797/1997, specializs.reageneralist;
vechime in specialitatea studiilor necesare exerc.itarii functiei publice, minimum I an;
cunostinte operare pe calculator - nivel mediu.

Dosarele de lnscriere trebuie sa contina in mod ol ligatoriu documentele prevazute la art.49 din
11 ;r. nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privina organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor
p. I 'lid, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada de depunere a dosarelor este 04.08.2022 - 23.08.2022, respectiv 20 de zile de la data
piI rlicarii anuntului pe pagina de internet a institutiei organizatoare si pe site-ul Agentiei Nationale a
F I ictionarilor Publici.

Dosarele de concurs se depun la secretarul cornisiei de concurs, Tirdea Camelia-Otilia,
cc silier superior in cadrul Compartimentului R.U.N O.S. al D.S.P. Vaslui, str. Republicii, b1.367, sc.
Ei F, Vaslui, telefon: 0235312455, fax: 0235317351, e-mail: runos@dspvs.ro.

Bibliografia/tematica de concurs:
I. 'onstitutia Romaniei, republicata- TitullI;



2. CI ionanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu mo fificarile si cornpletarile ulterioare- Titlull si II
ale II rtii a VI-a;
3. C 1 Ionanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
rept licata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare- Capitolul I;
4. l: gea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu
mot ficarile si completarile ulterioare- Cap.l- IV;
5. ( :Iinul M.S. nr.l 078/201 0 privind aprobarea regulamentului de organizare ~i functionare si a structurii
org. I .izatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.cu modificarile si
con .letarile ulterioare;
6.0 I DIN Nr. 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobare 1procedurilor de reglementare sanitara
pen: u proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara
acti I itati cu rise pentru starea de sanatate a populatiei;
7.C I DIN Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a
cab i letelor medicale si de rnedicina dentara;
8.C: DIN Nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Norrnelor metodologice privind infiintarea,
erg: iizarea si functionarea cabinetelor medicale;
9.( .DIN Nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa
Ie l Ieplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatie sanitare de functionare;
10.: RDIN nr. 607 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Nornelo ' specifice privind autorizarea unitatilor de
trail fuzie sanguina din unitatile sanitare
11.: RDIN Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Nornelor privind structura functionala a
cat ietelor medicale si de rnedicina dentara;
12 : RDIN Nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Norrnelor metodologice privind infiintarea,

__~ ~ _~; ~lizarea si functionarell~abinetelor m_edicale; __~ .. ._~_. . . _, ~. . _... .~. . ~-
13 1 IRDIN Nr. 697 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea
COlI inuitatii asistentei medicale prim are prin centrele de permanenta;
14 I IRDlN Nr. 753 din 12 iunie 2013 privind modificaea Normelor metodologice cu privire la
asi i rrarea continuitatii asistentei medicale primare prin centr ele de permanenta, aprobate prin Ordinul
rni strului sanaHitii ~i al ministrului administratiei ~i intemebr nr. 697din 2011;
15 IOTARARE Nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprc1bare,1Normelor privind organizarea, funqionarea
~i ' 'Iantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
16 )RDIN Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobare,l NOlmelor privind functionarea laboratoarelor'de
an I ize medicale;
17 )RDlN Nr. 1149 din 29 iunie 2007 pentru aprobana Normelor privind infiintarea ~i autorizarea
pu: ~telor exteme de recoltare ale laboratoarelor care ef~:ctueaza analize medicale in regim ambulatoriu,
pr: um ~i a conditiilor de organizare ~i functionare a aC1!stora;
18, )RDIN Nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobare~l Normelor privind organizarea ~i functionare
in! Uirilor la domiciliu, precum ~i autorizarea persoanelor ju 'idice ~i fizice care acorda aceste servicii;
15, )RDIN Nr. 606 din 7 mai 2018 pentru aprobarea Nc'rmebr metodologice privind infiintarea,
or i mizarea ~i functionarea cabinetelor ~i unitatilor medicak mobile;
2(, ORDIN Nr. 52711999 din 29 iulie 1999 pentru stabilirea activitatilor conexe serviciilor medicale;
21 )RDIN Nr. 253 din 23 februarie 2018 pentru aprobaea F~egulamentului de organizare, functionare ~i
at I Jlrizare a serviciilor de ingrijiri paliative;
2: ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aproban:a Normelor tehnice privind gestionarea
d(: ::urilor rezultate din activitati medicale ~i a Metodol')giei de culegere a datelor pentru baza nationala de
d,' ~privind de~eurile rezultate din activitati medicale;
2: ORDIN Nr. 1225 din 24 decembrie 2003 privind aproblrea Metodologiei pentru organizarea ~i
c(: ificarea instruirii profesionale a personalului privind insqirea notiunilor fundamentale de igiena;
2,· HOTARARE Nr. 355 din II aprilie 2007 privind :;upravegherea sanatatii lucratorilor;
2,; ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena ~i sanatate publica privind
IT I :liul de viata al populatiei;
2,j ORDIN nr. 1.718 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i
ft I;tionare a unitatilor de dializa publice ~i private
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27. (J ~DIN Nr. 1761/202 I din 3 septembrie 202 I pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezin ectia si sterilizarea In unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de
cura I nie si dezinfectie efectuate In cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor
In fur ::tie de nivelul de rise, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si
cont· lui eficientei acestuia.
28. <: {DIN Nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprob irea normelor privind conditiile pe care trebuie
sa Ie ndeplineasca un spital In vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
29. (: illIN nr. 607 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Norr ielor specifice privind autorizarea unitatilor
de tr: rsfuzie sanguina din unitatile sanitare

3: ORDIN Nr. 697 din 25 mai 2011 pentru aprcbare.i Normelor metodologice cu privire la
asig , area continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta;
31. :)RDIN Nr. 753 din 12 iunie 2013 privind modificarea Norrnelor metodologice cu privire la
:. igurarea continuitatii asistentei medicale primare pr n centrele de permanenta, aprobate prin
': rdinul ministrului sanatatil si al ministrului adrninistratiei si internelor nr. 697din 2011;

32 .. OTARA.RE Nr. 4 I2 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
func J onarea si finantarea unitatilor de asistenta rnedico-sociale;
33.': RDIN Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor
de a' alize medicale;
34. "RDIN Nr. 1149 din 29 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea
pun: elor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale In regim ambulatoriu,
preci m si a conditiilor de organizare si functionare a acestora;
35. '>RDIN Nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionare
ingr] irilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juri-flee si fizice care acorda aceste servicii;
36. : RDIN Nr. 606 din 7 mai 2018 pentru aprobarea NOlmelcr metodoloi!i~priYind lofiint.area~-~~- _~ _

~-.-. --'org:: 'izarea si functionarea cabinetelor ~i unitatilor medicale mobile;
37. : RDIN Nr. 527/1999 din 29 iulie 1999 pentru stabil irea activitatilor conexe serviciilor medicale;
38. : RDIN Nr. 253 din 23 februarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, functionare ~i
aut(, izare a serviciilor de Ingrijiri paliative;
39. : 'RDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
de~ ~lrilor rezultate din activitati medicale ~i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationalii de
dati xivind de~eurile rezultate din activitati medicale;
40. lEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securitatii ~i siina':atii In munca;

41. I 'RDIN Nr. 1225 din 24 decembrie 2003 privind ap'obarea Metodologiei pentru organizarea ~i
cen i icarea instruirii profesionale a personalului privind 'nsupea notiunilor fundamentale de igienii;
42. I IOTARARE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucriHorilor;
43.' 'RDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena ~i sanatate publica privind
me, I ul de viata al populatiei;
44.' IRDIN nr. 1.718 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i
fun: ionare a unitatilor de dializa publice ~i private
45.: RDIN Nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru ap.·obarea Normelor de igiena din unitatile pentru
ocr; irea, educarea, instruirea, odihna ~i recreerea copiilor ~i tinerilor;
46.! OTARARE Nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 priv:nd aprobarea Metodologiei de organizare ~i
fun I :ionare a cre~elor ~i a altor unitati de educatie timpurie antepre~colara;
47.: RDIN Nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aproban:a Listei alimentelor nerecomandate
pre I :olarilor,~i ~colarilor ~i a principiilor care stau la baza und alimentatii sanatoase pentru copii ~i
ad<. :scenti;
48.: RDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia,
pre I Icrarea, depozitarea, past rare a, transportul ~i desfacerea alimentelor;
49.: RDIN Nr. 5298/1668/2011 din 7 septembrie 20 II pentru aprobarea Metodologiei privind
ex, I linarea starii de sanatate a pre~colarilor ~i elevilor din un tatile de Invatamant de stat ~i particulare
aut: 'izate/acreditate, privind acordarea asistentei medic81e gntuite ~i pentru promovarea unui stil de viata
sar I ros;
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50.01 DIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
dese I ilor
rezu lite din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privi: j deseurile rezultate din activitati medicale;
51.f I ITARARE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
52.e: .DIN Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si
certi: carea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena;
53.C :DIN Nr. 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de
regie rentare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire ~i pentru functionarea
obie: ivelor ce desfasoara activitati cu rise pentru stare a de sanatate a populatiei;
54.0 mIN Nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele
de in rumusetare corporal;
55.0 WIN Nr. 291 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor de igiena pentru
salo: iele/centrele de bronzare;
56.<r ~DIN Nr. 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare
sani: .ra pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire ?i pentru functionarea obiectivelor ce
desf ~oara activitati cu rise pentru stare a de sanatate a populatiei;
57.<: WIN Nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curt irea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publico si private, evaluarea eficacitatii
pro« durilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru
dez : fectia mainilor in functie de nivelul de rise, precum si rnetodele de evaluare a derularii procesului de
ster izare ~i controlul eficientei acestuia;
58.( RDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprooarea Normelor tehnice privind

.~~~~ . marea deseurilor rezultate din activitati medicaIe si 1Metodologiei de cul~ere a datelo_I"__Qentrubaza
'nat;; nala de date prlvind deseurile rezultate dinactivit~tTmea cale; .~~--- ------. -. -'--'--~---'-----
59.' OTARARE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii Iucratorilor;
60 .:: RDIN Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea
Me: dologiel pentru organizarea ~i certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea
not .nilor fundamentale de igiena;
61.: RDIN Nr. 119/2014 din 4 februarie 20 I4 pentru aprobarea Normelor de igiena ~i sanatate publ ica
pri" nd mediul de viata al populatiei;
62. i OTARARE Nr. 88 din 29 ianuarie 2004 pentru aprobar~a Normelor de supraveghere, inspeqie
sari ara ~i control al zone lor naturale utilizate pentru imhaien:;
63, :roTARARE Nr. 459 din 16 mai 2002 privind aprcbarea Normelor de calitate pentru apa din zonele
naIl ~aleamenajate pentru imbaiere;
64 -IOTARARE Nr. 546 din 21 mai 2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere;
65 ·IOTARARE Nr. 1136 din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
Of! nizarea serviciilor pubJice de salvare acvatica - salv;lmar ~i a posturilor de prim ajutor pe plaja;
66· 'RDIN Nr. 183 din 14 martie 2011 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare ~i evaluare a
zo I :Ior de imbaiere;
67 IOTARARE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind slprav~gherea sanatatii lucratorilor;
68 {OTARARE nr. 741 din 12 octombrie 20 16pentru a~robarea Normelor tehnice ~i sanitare privind
seJ' iciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshlmarea i re'inhumarea cadavrelor umane,
cil: itirele, crematoriile umane, precum ~i criteriile profesionale pe care trebuie sa Ie indeplineasca
pr: tatorii de servicii funerare ~i nivelul fondului de ganntare
6S.. ,EGE nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane ~i serviciile funerare.


