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A N U N Ţ  

   
            Şcoala  Naţională  de  Sănătate  Publică, Management și Perfecționare  în  Domeniul 
Sanitar Bucureşti organizează următoarele concursuri pentru ocupare unui număr de 4 (patru) 
posturi vacant după cum urmează: 
 
A. Posturi vacante: 

 
A. I. Medic specialist SPM - în cadrul Centrului de Management și Promovarea Sănătății 

(CMPS) – 1 post 
 

1.  Condiții generale și specifice: 
 

 îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.3 din H.G. nr. 286/2011; 
 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul medicină 
 certificat de medic specialist în specialitatea SPM 

 certificat de formator 
 vechime necesara în muncă minim 2 ani 

 
 2. Concursul vaavea loc la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare 
în Domeniul Sanitar Bucureşti din str. Vaselor nr.31, sector 2, Bucureşti şi se va desfăşura astfel: 

- afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs:  08.07.2022; 

- proba scrisă la data de 11.07.2022, ora 1000 ; 

- interviul la data de 13.07.2022 , ora 1000 . 
 

  
A. II. Referent de specialitate – în cadrul Centrului de Management și Promovarea 

Sănătății (CMPS) – 1 post 
. 
 

1.  Condiții generale și specifice: 
 

 îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.3 din H.G. nr. 286/2011; 
 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile tehnic, administrativ, 

juridic, economic 
 vechime necesara în muncă minim 2 ani 
 cunoașterea la nivel avansat  a programelor  Microsoft office 
 cunoașterea la nivel avansat, a unei limbi de circulație internațională 

 2. Concursul vor avea loc la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare 
în Domeniul Sanitar Bucureşti din str. Vaselor nr.31, sector 2, Bucureşti şi se va desfăşura astfel: 

- afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs:  08.07.2022; 

- proba scrisă la data de 11.07.2022, ora 1000 ; 

- interviul la data de 13.07.2022 , ora 1200 . 
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A. III. Expert consultant  – în cadrul Centrului de Management și Promovarea Sănătății 
(CMPS) – 2 posturi 

 
 

1.  Condiții generale și specifice: 
 

     îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.3 din H.G. nr. 286/2011; 
 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile medicină, sociologie, 

psihologie, economie, științe umaniste 
 certificat de formator 
 vechime necesara în muncă minim 2 ani 
 cunoașterea la nivel avansat  a programelor  Microsoft office 

 2. Concursul vor avea loc la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare 
în Domeniul Sanitar Bucureşti din str. Vaselor nr.31, sector 2, Bucureşti şi se va desfăşura astfel: 

 

- afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs:  08.07.2022; 

- proba scrisă la data de 11.07.2022, ora 1300 ; 

- interviul la data de 13.07.2022 , ora 1400 . 
 
 
 
 B. Dosarele de înscriere pentru toate concursurile de ocupare a posturilor vacante se vor depune la 
sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la 
Secretariat, până la data de 06.07.2022 ora 12:00. 
 
 C. Relaţii suplimentare puteţi obţine de la Compartiment Resurse Umane, tel. 021.252.78.34 / int.105 
sau de pe site-ul instituţiei (www.snspms.ro). 
 


