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     A N U N T 
 
 

Directia de Sanatate Publica a judetului Bistrita-Nasaud organizează in perioada   
22 februarie  – 07 martie 2022,  concurs  pentru ocuparea postului vacant de asistent medical 
-profil igienă ( 1 post) din cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc  din mediul 
de viață și muncă – Igiena mediului și colectivități de copii/tineret  și a postului vacant de șofer 
I ( 1 post) din Compartimentul Administrativ/mentenanta. 

 Pentru a participa la concurs  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 
din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:  

 are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

 cunoaște limba română, scris și vorbit; 
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
 are capacitate deplină de exercițiu; 
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; 

 îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: 
 Asistent medical igienă : 

 Școală sanitară postliceală în specialitatea igienă  

 Minim 6 luni vechime 
 

Șofer I: 
 Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesională - 

specialitatea conducător-mecanic auto 
 Carnet de conducere categoria B, C  
 3 ani vechime ca șofer 

Concursul consta in : 

 proba scrisa 

 interviu 



Dosarele de inscriere se depun la sediul Directiei de Sanatate Publica a judetului Bistrita-
Nasaud, str.Granicerilor, nr.5 – compartiment RUNOS, tel. 0263231592 pana la data de 07 
martie 2021, ora 14.00, si vor contine: 

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 
organizatoare (anexa 1); 

 declaratie de consimtamant cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
(anexa 2) 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

 copie dupa carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, raport per salariat din Revisal; 

 cazierul judiciar fara antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru 
care candidează sau DECLARAŢIE pe propria răspundere privind antecedentele 
penale (anexa 3) 

 copie Certificat de membru, copie Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei 
eliberat de OAMGMAMR Bistrița-Năsăud,(doar pentru postul de asistent medical) 

 adeverință eliberată de OAMGMAMR Bistrița-Năsăud pentru participarea la 
concurs,(doar pentru postul de asistent medical) 

 cazier auto ( doar pentru postul de șofer) – sunt respinse dosarele cu caziere auto care 
detin sanctiuni pentru consum de alcool, accidente rutiere cu vatamări de persoane, 
orice alta abatere grava sanctionata de legislatia rutiera; mai mult de 5 sanctiuni pentru 
depasirea regimului legal de viteza si mai mult de 5 sanctiuni pentru nepurtarea centurii 
de siguranta, cumulativ; 

 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unitățile sanitare abilitate; 

 alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la 
concurs; 

 curriculum vitae. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 
și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după 
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
Detalii privind condiţiile specifice, tematica si bibliografia de concurs  sunt disponibile 
accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin de la Comp. RUNOS din cadrul DSP 
BN, tel.0263231592. 
 
 
 
 
 
 
 
          PRESEDINTE COMISIE 
 
 
 
 

http://www.ambulantabistritanasaud.ro/

