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ANUNT 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANĂ TIMIȘ 

SCOATE LA CONCURS 

 

          În  conformitate cu prevederile  Ordinului MS nr.869/2015, cu modificările și completările 

ulterioare următoarele posturi vacante de medici: 

- 1 (unu) post  vacant de medic primar in specialitatea epidemiologie la Compartimentul de 

supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile-Colectivul program national de 

imunizare, colectivul infectii nosocomiale si boli transmisibile prioritare, HIV, TBC, ITS; 

- 1 (unu) post vacant de medic specialist in specialitatea sanatate publica si management, la 

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca-Colectivul 

programe de sanatate in relatie cu mediul; 

                         Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 cerere în care se menționează postul pentru care dorește să candideze; 

 copie xerox de pe diploma de medic si adeverința/certificat de confirmare în gradul 

profesional; 

 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; 

 dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la 

art.447 alin.(1) lit.e sau f, la art.531 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art.618 alin.(1) lit.d) sau 

e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin; 

 cazierul judiciar; 

 certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic 

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; 

 chitanța de plată a taxei de concurs; 

            Taxa de concurs este de 150 lei. 

            Copiile documentelor de mai sus se prezinta insotite de documentele originale. 

            Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic primar respectiv specialist în 

specialitatea postului . 

            Înscrierile pentru  concurs sau examen se fac la sediul Direcției de Sănătate Publică Județeană 

Timiș,  în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, respeciv pâna la data de 18.01.2016, 

inclusiv. 

           Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea în 

“Viața Medicală” . 

          Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș, str. 

Lenau nr.10, Tel:0256-494680/120, Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare. 
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