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ANUNT 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANĂ GORJ 

SCOATE LA CONCURS 

 

 

Directia de Sanatate Publica Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de 

natura contractuala de inspector de specialitate IA , pe durata nedeterminata, cu norma intreaga 

la Compartimentul - Colectiv igiena mediului si programe de sanatate in relatie cu mediul,  în 

temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 103 din 22 septembrie 2021, pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 

Concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă, va avea loc la sediul 

Directiei de Sanatate Publica Gorj, după cum urmează:  

1.În data de 06.12.2021, orele 10.00 va avea loc proba scrisă;  

2.În data de 09.12.2021 orele 10.00 va avea loc interviul.  

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă se 

depun până la data 24.11.2021, orele 16.30, la sediul Directiei de Sanatate Publica Gorj, municipiul 

Targu Jiu, str. 22 Decembrie 1989 nr. 22 bis. 

Conditii generale de participare:  

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;  

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;  

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
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d) are capacitate deplină de exercițiu;  

e) 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;  

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs;  

g) 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. 

Conditii specific de participare: 

- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura 

de stiinta – chimie si inginerie chimica, domeniul de licenta – inginerie chimica; 

- Vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani. 

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu următoarele documente 

(documentele în copie xerox vor fi însoțite de documentele originale):  

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare;  

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz;  

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

f) adeverinţă 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 unităţile 

sanitare abilitate;  

g) curriculum vitae; 

h) copie dupa documentele de schimbare a numelui, daca este cazul. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 

și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa 



dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei 

probe a concursului. 

 

Bibliografie concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de inspector de 

specialitate IA: 

1. Igiena mediului.Igiena alimentatiei.Igiena copiilor si adolescentilor-S  Doroftei,B Vlaicu,C 

Petrescu,S Putnoky,C Fira-Mladinescu (pag 58-92)-Editura Eurobit 2003; 

2. Chimia sanitara a mediului , vol I – S Manescu  , M.L Diaconescu ,  M. Cucu  Ed. 

Medicala, Bucuresti 1978; 

3. ISO/IEC Ghid 98-3:2008 Incertitudinea de masurare – partea a 3 : Ghid de exprimare a 

incertitudinii de masurare ( GUM : 1955) Geneva , 2008 : pag 3 – 58 ; 

4. SR EN ISO / CEI 17025 – Cerinte generale pentru competenta  laboratoarelor de incercari 

si etalonari ; 

5. Ghid Eurachem:The Fitness For Purpose Of Analytical Methods . A Laboratory Guide to 

Method Validation  and Related Topics; 

6. Hotarare nr 974 din 15 iunie 2004 –(actualizata**) - pentru aprobarea Normelor de 

supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de 

autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile; 

7. Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 (**republicată**) -privind calitatea apei potabile; 

8. Ordonanta nr. 22 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii 458/2002 

privind calitatea apei potabile; 

9. Hotararea nr 342 din 4 iunie 2013 privind modificarea si completarea HG nr 974/2004; 

10. Hotararea nr 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul 

si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica; 

11. ORDIN nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Calendarul de desfășurare al concursului:  

1.În data de 6 decembrie 2021, orele 10.00 va avea loc proba scrisă;  

2.În data de 09 decembrie 2021, orele 10.00 va avea loc interviul;  

3.Dosarele de concurs se depun până la data de 24 noiembrie 2021, orele 16.30; 

4.Selecția dosarelor de concurs se face până la data de 25 noiembrie 2021, orele 16.30; 

5.Depunere contestații la selecția dosarelor de concurs: până la 26 noiembrie 2021, orele 16.30;  

6.Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor : 29 noiembrie 2021, până la orele 14.00; 

7.În data de 06 decembrie 2021, orele 10.00 va avea loc proba scrisă.  

8.Afișare rezultate proba scrisă 06 decembrie 2021, până la orele 16.30;  



9.Depunere contestații proba scrisă - o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor – 07 decembrie 

2021, până la orele 16.30;  

10.Soluționare contestații proba scrisă 08 decembrie 2021, până la orele 16.30;  

11.În data de 09 decembrie 2021, orele 13.00 va avea loc interviul.  

12.Afișare rezultate interviu 09 decembrie 2021, orele 16.30;  

13.Depunere contestații interviu - o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei interviu 10 

decembrie 2021, până la orele 14.00;  

14.Soluționare contestații interviu 13 decembrie 2021, până la orele 16.30;  

15.Afișare rezultate finale concurs 14 decembrie 2021, orele 16.30.  

16.Numirea în funcția de natură contractuală vacantă de inspector de specialitate IA– 16 decembrie 

2021.  

Relații suplimentare se pot obține la numărul de tel. 0253/210061. 

 

 

       Director executiv, Director executiv adjunct ec., 

                Ec. Stoian Vasile Narcis                                                           Ec. Ivanov Carmen 

 

      

          Compartiment Runos,  

                                                                                                           Ec. Vilceanu Simona-Raluca 

 


