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ANU NT 

Directia de Sanatate Publica Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor functii publice vacante : 

- EXPERT I PRINCIPAL in cadrul Comp. Contabilitate; 
- INSPECTOR I PRINCIPAL in cadrul Comp. Achizitii. 

Concursul va avea loc la sediul Directiei de Sanatate Publica Buzau, str. G-ral Grigore 
Bastan nr.3, in data 14.02.2017 ora 10 proba scrisa, iar interviul in data de 16.02.2017. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii 
anuntului. 

Conditille generale de participare la concurs pentru ocuparea functiei publice de 
executie de EXPERT I PRINCIPAL in cadrul Comp. Contabilitate: 
-Are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
-Cunoaste limba romana , scris si vorbit; 
-Are capacitate deplina de exercitiu ; 
-Are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata 
pe baza de examen medical de specialitate ; 
-indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; 
-indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului ; 
-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra 
statului sau contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care împiedica 
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a anei infractiuni savarsite 
cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice , cu exceptia 
situatiei în care a intervenit reabilitarea ; 
-nu a fost destituita din functia publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca 
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani . 
-nu a desfasurat activitate de politie politica , astfel cum este definita prin lege . 

Conditii specifice de participare la concurs : 
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 
durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul ecomomic; 
-vechimea minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice -5 ani 
-cunostinte operare PC nivel mediu. 

Bibliografia cuprinde : 
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a 
-Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile 
-Legea nr. 82/1991 a contabilităţii 

funcţionarilor publici 
si completarile ulterioare 

republicată 



-ORDIN Nr. 2861 din 09.10.2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
-OG nr.119/1999(R) privind controlul intern si controlul financiar preventiv; 
-OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice 
-Ordin M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

Conditiile generale de participare la concurs pentru ocuparea functiei publice de 
executie de INSPECTOR I PRINCIPAL in cadrul Comp.Achizitii: 
-Are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
-Cunoaste limba romana , scris si vorbit; 
-Are capacitate deplina de exercitiu ; 
-Are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata 
pe baza de examen medical de specialitate ; 
-indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; 
-indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului ; 
-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra 
statului sau contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care împiedica 
infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a anei infractiuni savarsite 
cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice , cu exceptia 
situatiei in care a intervenit reabilitarea ; 
-nu a fost destituita din functia publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca 
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani . 
-nu a desfasurat activitate de politie politica , astfel cum este definita prin lege . 

Conditii specifice de participare la concurs : 
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 
durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul ecomomic; 
-vechimea minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice -5 ani 
-cunostinte operare PC nivel mediu 

Bibliografia cuprinde : 
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici; 
-Legea Nr. 98*) din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 
-H.G Nr. 395*) din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
-Ordin M.S.Nr. 1.258 din 7 noiembrie 2016 pentru transparentizarea informaţiilor cu 
privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la 
nivelul spitalelor publice, serviciilor judeţene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate 
juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii; 

- Ordin M.S. Nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti. 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând 
www.dspbz.ro. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Directie de Sanatate Publica Buzau 
din B-dul Nicolae Balcescu, nr. 41-43, TEL /FAX0238722298, e-mail: asprunos@dspbz.ro. 


