
          

 
 
 
 
 
 

REGULAMENT DE  ORGANIZARE  SI  DESFASURARE  A  
CONCURSULUI  SI  A EXAMENULUI  PENTRU OCUPAREA  

POSTURILOR  VACANTE  a  personalului  contractual  din  sectorul bugetar  
platit din  fonduri  publice 

 
 
 

Conditiile cumulative  de  participare  la  concurs  sunt  urmatoarele: 
 
 

a) indeplinirea  conditiilor  prevazute  de lege  in vederea  exercitarii  
profesiei  in  Romania; 

b) varsta de  minimum  18 ani  impliniti; 
c) capacitate  deplina de  exercitiu; 
d) o stare de sanatate  corespunzatoare  postului  pentru care                                                                                                                               

candideaza,  atestata  de medicul  de familie sau  medicul  de  
specialitate  medicina  muncii; 

e) indeplinirea  conditiilor  de studii  prevazute  de lege  pentru  postul  
vacant; 

f) indeplinirea  conditiilor  specifice  pentru  ocupare  postului  
vacant; 

g) sa nu  fi  fost  condamnat  pentru  savarsirea unei infractiuni  contra  
umanitatii,  contra  statului  sau contra autoritatii, de serviciu sau in 
legatura  cu  serviciul,  care  impiedica  infaptuirea justitiei,  de  fals 
ori  a unor fapte de  coruptie sau a unei  infractiuni  savarsite   cu 
intentie,  care  ar  face-o incompatibila cu  exercitarea   functiei  
vacante  pentru  care  candideaza, cu  exceptia  situatiei  in  care  a 
intervenit  reabilitarea. 
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DOSARUL  DE  INSCRIERE  LA CONCURS  V-A  CONTINE  IN  

MOD  OBLIGATORIU: 
 
 

1. copia  actului  de identitate; 
2. copia  certificatului  de nastere  si  casatorie ; 
3. cerere  de incriere  la concurs  adresata conducatorului  

institutiei  publice  organizatoare; 
4. copiile diplomelor de  studii  ( diploma de  bacalaureat, 

invatamant  postliceal , alte  cursuri  de  specializare  si  
formare  profesioanala  in  domeniu,  etc.); 

5. curs  operator  calculator electronic  si retele ;   
6. copia  carnetului  de  munca, conforma cu originalul, sau, dupa  

caz,  o adeverinta  care  sa  ateste  vechimea  in  munca, dupa 
perioada  01.01.2011; 

7. cazier  judiciar ; 
8. adeverinta  care sa  ateste  starea de sanatate  corespunzatoare; 
9. recomandarea  de  la ultimul  loc  de munca; 
10. curriculum  vitae. 

 
MENTIUNE:  copiile  de  pe  actele  mentionate se  prezinta  insotite  de  

documentele  originale,  care  se  certifica  pentru  conformitate  de catre  secretariatul  
comisiei  de  concurs,  sau  in  copii  legalizate. 

  
BIBLIOGRAFIA  PENTRU  CONCURSUL  DE  operator, controlor  

date  I  este  urmatoarea: 
 
LEGISLATIE  :  
 
-    Legea  nr.  95/  2006-  TITLUL  IV; 

            -  OMS  2021/  2008   Normele  de aplicare  ale titlului  IV  din  Legea  nr.95 
/ 2006 – Reforma  in domeniul  Sanatatii  cu  modificarile  si completarile  
ulterioare; 
             -  O.M.S.  nr.  1092/  2006 privind  stabilirea  competentelor  si atributiilor  
echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in  faza  prespitaliceasca; 

  -  O.M.S.  nr.  52 / 55 din  2010, privind  transportul  pacientilor  care  nu se 
afla in stare critica efectuat de catre serviciile  publice de ambulanta ; 

               
 

             Bibliografia  mentionata mai  sus  ( legislatia )  se  gaseste pe internet. 
 
 
                   SEF  BIROU  STATISTICA SI INFORMATICA, 
                                                OPRIS  LIGIA       

     


