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                    ANUNT                                  
 
privind ocuparea pe perioada determinata (pe perioada starii de alerta in conditiile anexei 2 lit A pct I 
la HG 144/2010) a doua posturi de asistent medical, nivel studii PL din cadrul Departamentului de 
Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile  al Directiei de Sanatate Publica Prahova, 
conform art. 11 din legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, in contextul starii de alerta de pe teritoriul Romaniei 
 
Conditii generale de participare: 
 

a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinând Spatiului Economic European si domiciliul in Romånia; 

b) cunoaste limba româna, scris si vorbit; 
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie si/sau de unitåtile sanitare abilitate; 
f) îndeplineste conditiile de studii dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condarnnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea 
justiliei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar 
face-o incompatibilä cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit 
reabilitarea. 

 
Conditii specifice: 
 
a) absolvent de scoala postliceala sanitara. 

 
Dosarul de inscriere va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente care se vor transmite pe 
adresa de e-mail runos_dspprahova@yahoo.com pana la data de 14.01.2022. 
 
a) cerere, in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, insotita de declaratia 
privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 
190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 
Directiei 95/45/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare — 
Anexele nr. 2 si 4 din metodologia Ordinului nr. 905/26.05.2020; 
b) copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, 
dupa caz; 
c) copiile documentelor care sä ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului - 
diploma de scoala postliceala sanitara in specialitatea solicitata; 



d) copie dupa certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 
Asistentilor Medicali din Romania, vizat la zi; 
e) copia carnetului de muncä sau, dupä caz, adeverinte care atestä vechimea în muncä, în meserie 

sau în specialitatea studiilor, în copie; 
f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria räspundere cä nu are antecedente penale care sä-l 
facä incompatibil cu functia pentru care candideazä — Anexa nr. 3 din metodologia Ordinului nr. 
905/26.05.2020; 
g) adeverintä medicalä eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care sa rezulte ca 
este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care 
candideaza (se accepta si documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); 
h) curriculum Vitae, model european; 
i)declaratie pe proprie raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la o alta institutie publica 
sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu — Anexa nr. 5 din 
metodologia Ordinului nr. 905/26.05.2020. 
j) Adeverinta angajare/participare concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. 

Modelele documentelor necesare inscrierii pot fi descarcate de pe site-ul institutiei.  

In cazul in care, dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se va organiza proba de 
interviu, data acesteia urmand a fi comunicata ulterior. Proba de interviu se face in baza 
bibliografiei regasite mai jos. 

Bibliografia 

 LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2020 (*republicatä*) privind instituirea unor mäsuri în domeniul sänätätii 
publice în situatii de risc epidemiologic biologic cu modificarile si completarile ulterioare; 

 ORDIN nr. 1.309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a mäsurilor de prevenire 
limitare a îmbolnävirilor cu SARS-CoV-2 cu modificarile si completarile survenite cf OMS 

31/07.01.2022; 
 ORDIN nr. 1.513 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de 

aplicare de cätre directiile de sänätate publicä judetene a municipiului Bucuresti, de cätre Institutul 
National de Sanatate Publica, de cätre unitätile sanitare, precum de cätre serviciile de ambulanta 
judetene Serviciul de  cu modificarile si completarile survenite conform OMS 31/0Ambulanta 
Bucuresti-llfov de medicii de familie a mäsurilor în domeniul sänätätii publice în situatii de risc 
epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 cu modificarile si completarile survenite conform 
OMS 35/07.01.2022; 

 ORDIN nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informational utilizat în 
raportarea datelor referitoare la infectia cu virusul SARS-CoV-2 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus SARS- Cov -2 
actualizata in  11.01.2022. 

 ORDIN nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare unctionare 
a structurii organizatorice ale directiilor de sänätate publicä judetene a municipiului Bucuresti. 

La data prezentarii la sediul institutiei pentru incheierea contractului de munca, candidatii declarati 
admisi vor prezenta actele in original, pentru certificare. 

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor se vor afìsa la sediul institutiei si pe site in data de 
17.01.2022. 

Relatii suplimentare se pot obtine telefonic/e-mail la Compartimentului RUNOS astfel: 

Tel: 0244/407.762 sau 0744720004; e-mail runos_dspprahova@yahoo.com   
       



            

 


