
 

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TIMIS 

TIMISOARA, STR.LENAU NR.10 

COD FISCAL 11292024 

TELEFON 0256494680, FAX 0256494667, 0256221029 

Nr.19213/03.12.2015 

 

ANUNT CONCURS 

 

           Avand in vedere prevederile HGR nr. 286/2011, privind Regulamentul - cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzator functiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sistemul bugetar platit din fonduri publice, cu modificari si completari, Directia de Sanatate 

Publica a Judetului Timis organizeza concurs pentru ocuparea a 6(sase) posturi contractuale vacante din 

aparatul propriu al Directiei de Sanatate Publica Timis, astfel: 

- 1 post de psiholog stagiar, la Compartimentul de evaluare și promovare a sănătații-Colectivul     

      de supraveghere boli netransmisibile, de evaluare programe boli netransmisibile, de informare  

      educare în sănătate publică, programe de promovarea sănătații și demografie și statistică 

- 2 posturi de asistenți medicali principali igienă sau igienă și sănătate publică, la Compartimentul 

de Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă 

- 1 post de referent debutant, la Serviciul Administrativ /mentenanță 

- 2 posturi de șofer I  la Serviciul Administrativ /mentenanță 

 

CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI: 

 

       Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii 

anuntului la Monitorul Oficial-partea III si afisarea la Directia de Sanatate Publica Timis, respectiv  in 

perioada 03.12.2015-16.12.2015, orele 9-17, la sediul Directiei de Sanatate Publica Timis cu sediul in 

Timisoara, Str.Lenau nr.10-la secretariatul comisiei de concurs, respectiv la camera 20, Tel:0256-494680, 

int.120. 

CONCURSUL VA AVEA LOC ASTFEL: 

-proba scrisa in data de 28.12.2015 ora 10.00 la sediul DSP  Timis 

-proba interviu in data de 30.12.2015 ora 10.00, la sediul DSP Timis 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:  

 

CONDITIILE GENERALE : 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand 

Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana scris si vorbit; 

c) are varsta de minima reglementara de prevederile legale in vigoare; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei 

medicale eliberate de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; 

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori  

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. 

 

Tel:0256-494680


 

 

CONDITIILE SPECIFICE: 

 

Pentru postul de psiholog stagiar: 

- diploma de licență în specialitate 

- fără vechime in specialitatea studiilor 

Pentru cele 2 posturi de asistenți medicali principali igienă sau igienă și sănătate publică: 

-    diploma de școala sanitara postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin 

echivalare conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, 

promoțiilor 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare și adeverinta prin care a 

promovat examenul de grad principal în specialitatea igienă  

 -   minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării  funcției  

Pentru postul de referent debutant: 

- diploma de bacalaureat 

- fără vechime in specialitatea studiilor 

Pentru cele 2 posturi de șofer I:  

- studii medii sau generale absolvite cu diplomă sau diplomă de absolvire a învatamântului mediu ori 

profesional de specialitate 

- fără vechime in specialitatea studiilor 

- să posede permis de conducere pentru șofer profesionist 

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE IN MOD OBLIGATORIU: 

 

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 

c) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea publica sau institutia publica; 

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in 

specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar ; 

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de cate medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 

abilitate; 

g) curriculum vitae; 

h) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs. 

-dosar sina 

 

Nota 

-Adeverinta care aresta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea 

acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii 

-Copiile de acte se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica 

pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0256-494680, int. 120, la sediul DSPJ Timis din 

Timisoara Str.Lenau nr.10, camera 22,  pe site-ul unitatii si pe site-ul posturi@gov.ro. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  

 

- Pentru concursul de ocupare a unui post vacant de psiholog stagiar din cadrul 

Compartimentului de Evaluare si promovare a sanatatii- Colectivul de supraveghere boli 

netransmisibile, de evaluare programe boli netransmisibile, de informare educare in sanatate 

publica, programe de promovarea sanatatii si demografie si statistica 

 
1. Introducere în educația pentru sănătate și promovarea sănătății 

2. Evaluarea nevoilor de promovarea sănătății la nivelul comunității 

3. Teorii și modele cognitiv sociale de schimbarea comportamentului 

4. Managementul de proiect 

5. Evaluarea și monitorizarea programelor de promovare a sănătății 

6. Comunicarea în sănătate 

7. Campanii de promovare a sănătății 

8. Advocacy și dezvoltare de parteneriate 

9. Marketing social 

10. Elaborarea materialelor de informare și educare  

- Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate, manual elaborat de Școala Națională de Sănătate 

Publică și Management Sanitar, Editura Public H  Press, București 2006 

Elaborarea Materialelor de Informare și Educare pentru Promovarea Sănătății și Educație pentru 

Sănătate, Ghid metodologic național, , Editura Public H  Press, București 2006 

- Ordin nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si 

a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti 

Publicat in: Monitorul Oficial nr. 550 din 5 august 2010  

- Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare Publicat in: Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006 

- Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003, (*republicata*,*actualizata*), cu modificarile si completarile 

ulterioare Codul Muncii Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 345 Din 18 Mai 2011  

- Lege-Cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 (*actualizata*) privind salarizarea unitara a 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare publicat în: 

Monitorul Oficial nr. 877 din 28 decembrie 2010  

- Ordonanta de Urgenta nr. 83 din 12 decembrie 2014(*actualizata*) privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 

Publicat in: Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 

 
- Pentru concursul de ocupare a doua posturi vacante de asistent medical principal igiena PL 

din cadrul Compartimentului de Evaluare a Factorilor de risc din mediul de viata si munca 

 

- Ord. MS 1030/20.08.2009,  actualizat,  privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara 

pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce 

desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, publicat in M.O 

nr.603/01.09.2009 

- Ordin nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a 

structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti 

Publicat in: Monitorul Oficial nr. 550 din 5 august 2010  



- Ord. MS 119/2014 pentru aprobarea Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata 

al populatiei, publicat in M.O nr.127/21.02.2014   

- Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificari si completari, publicata in M.O.nr. 

646 din 26 iulie 2006  

- HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii 

si sanatatii in munca nr. 319/ 2006 , publicata in M.O. nr.882 din 30 octombrie 2006  

- Legea 458/2002, privind calitatea apei potabile, (republicata), publicata in M.O.nr.875/12.12.2011 

- Ordin M.S nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de 

date privind deseurile rezultate din activitati medicale, cu modificari si completari, publicat in 

M.O.nr. 855/18.12.2012 

- Ordin MS nr.976/1998 actualizat pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, 

prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor, cu modificari si 

completari, publicat in M.O. nr. 268/11.06.1999 

- HG nr.974/2004, pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a 

calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, 

cu modificari si completari, publicata in M.O.nr.669/26.07.2004 

- Ordin MS nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, 

educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu completari si modificar, publicat iun M.O. nr.59 bis 

din 22.03.1996  

- Ordin MS nr.653/2001, privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu 

modificari si completari, pubicat in M.O.nr.777/5.12.2001 

- Ordin MS nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a 

prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, 

privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu 

modificari si completari, publicat in M.O.nr.25/12.01.2012 

- Ordin MSP nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de 

infrumusetare corporala, cu modificari si completari, publicat in M.O.nr.484/19.07.2007 

- HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de 

protectie sanitara si hidrogeologica, cu modificari si completari, publicata in M.O.nr.800/2.09.2005 

- HG nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor 

minerale natural, cu modificari si completari, publicata in M.O.nr.854/22.09.2005 

- Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare Publicat in: Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006 

- Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003, (*republicata*,*actualizata*), cu modificarile si completarile 

ulterioare Codul Muncii Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 345 Din 18 Mai 2011  

- Lege-Cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 (*actualizata*) privind salarizarea unitara a 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare publicat în: 

Monitorul Oficial nr. 877 din 28 decembrie 2010  

- Ordonanta de Urgenta nr. 83 din 12 decembrie 2014(*actualizata*) privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 

Publicat in: Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Pentru concursul de ocupare a unui  post contractual vacant de referent debutant 

la Serviciul  Administrativ/mentenanta 

 

-Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003, (*republicata*,*actualizata*), cu modificarile si completarile ulterioare 

Codul Muncii Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 345 Din 18 Mai 2011  

-Lege-Cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 (*actualizata*) privind salarizarea unitara a personalului platit 

din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare publicat în: Monitorul Oficial nr. 877 din 28 

decembrie 2010  

-Ordonanta de Urgenta nr. 83 din 12 decembrie 2014(*actualizata*) privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, Publicat in: 

Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 

-Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare Publicat in: Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006  

-Ordin nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii publicat în: Monitorul Oficial 

nr. 704 din 20 octombrie 2009 

-Lege nr. 319 din 14 iulie 2006(*actualizata*) a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si 

completarile ulterioare publicat în: Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006  

- Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si 

sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare Publicat in: Monitorul Oficial nr. 882 din 30 

octombrie 2006  

-Ordin MS nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a 

structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti  

Publicat in: Monitorul Oficial nr. 550 din 5 august 2010  

-Ordin MS nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, publicat in M.O.nr.221/01.04.2015 

-Ordin MS nr. 1.031 din 15 iulie 2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru desfasurarea 

activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ 

finantate din bugetul Ministerului Sanatatii, din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, derulate 

de catre spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, cu modificari si completari, 

publicat in M.O.nr.503/20.07.2010 

 

 

- Pentru concursul de ocupare a 2 (doua) posturi contractual vacante de Sofer I  

la Serviciul  Administrativ/mentenanta 

 

-Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicata*) privind circulatia pe drumurile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Publicat in: Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006; 

-Regulament din 04 octombrie 2006 de aplicare a Ordonantei De Urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 

(*republicata*) Publicat in: Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006  

-Ordin nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a 

structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti  

Publicat in: Monitorul Oficial nr. 550 din 5 august 2010  

-Lege-Cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 (*actualizata*) privind salarizarea unitara a personalului platit 

din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare publicat în: Monitorul Oficial nr. 877 din 28 

decembrie 2010  

-Ordonanta de Urgenta nr. 83 din 12 decembrie 2014(*actualizata*) privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, Publicat in: 

Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 

-Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare Publicat in: Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006  



-Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003, (*republicata*,*actualizata*), cu modificarile si completarile ulterioare 

Codul Muncii Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 345 Din 18 Mai 2011  

-Ordin nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii publicat în: Monitorul Oficial 

nr. 704 din 20 octombrie 2009 

-Lege nr. 319 din 14 iulie 2006(*actualizata*) a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si 

completarile ulterioare publicat în: Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006  

- Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si 

sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare Publicat in: Monitorul Oficial nr. 882 din 30 

octombrie 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 


