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Nr. 9877 din 22.10.2021 

  
    A N U N T 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin.(2) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificarile și completarile ulterioare, prevederile art. I din O.U.G. nr. 103/2021 
privind unele masuri la nivelul administratiei publice, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
916/24.IX.2021, prin care se instituie derogarea de la dispozitiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind 
unele masuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile 
ulterioare, potrivit careia pentru posturile și funcțiile vacante și temporar vacante, altele decat cele prevăzute la 
art. II din Legea nr. 203/2020, pot fi desfașurate concursuri în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 2021, 
cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul pentru anul 2021, va 
instiintam ca DIRECTIA DE SANATATE PUBLIA A JUDETULUI BISTRITA-NASAUD, organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere si functiilor publice de execuție vacante, dupa cum 
urmeaza: 
Compartiment Buget-finante 

 Consilier, clasa I, grad profesional superior -  post ID 552716 

 
Serviciul Control in sanatate publica 

 Sef serviciu control in sanatate publica (medic specialist/primar igiena, sanatate publica)- post 
ID 349377 

 
Serviciul Control in sanatate publica – Compartiment Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul 
de viata si munca 

 Inspector, clasa I, grad profesional superior (medic specialist/primar igiena, sanatate publica, 
medicina muncii, epidemiologie, medicina de familie) – post ID 349372  

 
Serviciul Control in sanatate publica – Compartiment control unitati si servicii de sanatate 

 Inspector, clasa I, grad profesional asistent  (medic specialist igiena, sanatate publica, medicina 
muncii, epidemiologie, medicina de familie, farmacist, chimist, biolog, biochimist, psiholog) – 
post ID 349353 

 

 Inspector, clasa I, grad profesional superior  (medic primar medicina de familie) – post ID 349354 
 

Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână; 

. 
Compartiment Buget-finante 

 Consilier, clasa I, grad profesional superior -  post ID 552716 
 
Conditii de participare la concurs: 
Conditiile generale sunt cele prevazute de art.465 din OUG nr.57  privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
- are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se 
face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 
psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 
- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, 

infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a une i 
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 



- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea 

căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare în ultimii 3 ani; 
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile   prevăzute de legislaţia specifică. 
 
Conditii specifice: 

 studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul  stiinte 
economice 

 conditiile minime de vechime de 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de 
executie de grad profesional superior 

 
 
Calendar de desfasurare a concursului : 

 Proba scrisa in data de 22.11.2021, ora 10.00 la sediul Directiei de Sanatate Publica BN, Bistrita, 
Str.Granicerilor, nr.5  

 Interviul va avea loc in data de 25.11.2021, ora 10.00 la sediul Directiei de Sanatate Publica BN, 
Bistrita, Str. Granicerilor, nr.5  

 

 Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei de Sanatate Publica Bistrita Nasaud, 
Bistrita, Str.Granicerilor nr.5, la secretariatul comisiei de concurs - compartiment Resurse Umane , in 
perioada 22.10.2021 – 10.11.2021, intre orele 9 – 14.   
 

 
Serviciul Control in sanatate publica 

 Sef serviciu control in sanatate publica (medic specialist/primar igiena, sanatate publica)- post 
ID 349377 

 
Conditii de participare la concurs: 
Conditiile generale sunt cele prevazute de art.465 din OUG nr.57  privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
- are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se 
face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 
psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 
- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, 

infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea 

căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare în ultimii 3 ani; 
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile   prevăzute de legislaţia specifică. 

 
Conditii specifice : 

- studii universitare  de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul medicina  
- să deţină gradul de medic specialist sau medic primar într-una din specialităţile: igienă sau sănătate publică; 
-studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani. 
 
Serviciul Control in sanatate publica – Compartiment Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul 
de viata si munca 

 Inspector, clasa I, grad profesional superior (medic specialist/primar igiena, sanatate publica, 
medicina muncii, epidemiologie, medicina de familie) – post ID 349372  

 
Conditii de participare la concurs: 
Conditiile generale sunt cele prevazute de art.465 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
- are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
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- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se 
face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 
psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 
- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, 

infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea 

căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare în ultimii 3 ani; 
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile   prevăzute de legislaţia specifică. 
Conditii specifice : 

-Studii universitare  de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul medicina 
,specializarea medicina si confirmare in specialitatea igiena, sanatate publica si management, medicina muncii, 
epidemiologie, medicina de familie 
-Conditiile minime de vechime de 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie 

de grad profesional superior 
 
Serviciul Control in sanatate publica – Compartiment control unitati si servicii de sanatate 

 Inspector, clasa I, grad profesional asistent  (medic specialist igiena, sanatate publica, medicina 
muncii, epidemiologie, medicina de familie, farmacist, chimist, biolog, biochimist, psiholog) – 
post ID 349353 

 
Conditii de participare la concurs: 
Conditiile generale sunt cele prevazute de art.465 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
- are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se 
face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 
psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 
- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, 

infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea 

căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare în ultimii 3 ani; 
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile   prevăzute de legislaţia specifică. 
 
Conditii specifice: 

-Studii universitare  de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul medicina 
,specializarea medicina si confirmare in specialitatea igiena, sanatate publica si management, medicina muncii, 
epidemiologie, medicina de familie, farmacie, chimie, biologie, biochimie, psihologie 
-Conditiile minime de vechime de un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie 

de grad profesional asistent 
 

 Inspector, clasa I, grad profesional superior  (medic primar medicina de familie) – post ID 349354 
 
 
Conditii de participare la concurs: 
Conditiile generale sunt cele prevazute de art.465 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 
- are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 



- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se 
face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 
psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 
- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, 

infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea 

căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare în ultimii 3 ani; 
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile   prevăzute de legislaţia specifică. 

 
Conditii specifice : 

-Studii universitare  de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul medicina 
,specializarea medicina si confirmare in specialitatea medicina de familie 
-Conditiile minime de vechime de 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie 

de grad profesional superior 
 

Calendar de desfasurare a concursului : 

 Proba scrisa va avea loc in data de 22.11.2021, ora 10.00 la sediul Directiei de Sanatate Publica BN, 
Bistrita, Str.Granicerilor, nr.5  

 Interviul va avea loc in data de 25.11.2021, ora 10.00 la sediul Directiei de Sanatate Publica BN, 
Bistrita, Str. Granicerilor, nr.5  

 

Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână; 

Anunțul privind concursul de ocupare a posturilor vacante se va publica pe pagina de internet a instituției în data 
de 22.10.2021. 

 
Dosarul de concurs va contine obligatoriu  urmatoarele acte: 

1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 ; 
2. curriculum vitae, modelul comun European; 
3. copia actului de identitate  
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 

perfecţionări; 
5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 

management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 
6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 

care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice; 

7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

8. cazierul judiciar  
9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al 

Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Copiile după actele mentionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei de Sanatate Publica Bistrita Nasaud, 
Bistrita, Str.Granicerilor nr.5, la secretariatul comisiei de concurs - compartiment Resurse Umane , in perioada 
22.10.2021 – 10.11.2021, intre orele 9 – 14.   

 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Directiei de Sanatate Publica a judetului Bistrita-Nasaud, Bistrita, 

str.Granicerilor nr.5, tel.0263231592/0263232601, interior 111. 
 
 
 
 

 
  


