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ANUNT 

 

 

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 

 

Organizeaza concurs de ocupare a unei functii publice de executie temporar vacante, in 

conformitate cu prevederile art.4, alin.(3) din Legea nr.188/1999 (r2) si art.43 din HG 

nr.611/2008, cu modificari si completari ulterioare, pana la data de 31.10.2018, dar nu 

mai mult de pana la prezentarea la serviciu a titularei postului, dupa cum urmeaza: 

- consilier I gradul profesional asistent , la Compartimentul Avize/Autorizari 
 

CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSURILOR : 

 

Dosarele se depun in termen de 8 de zile de la data publicarii anuntului la sediul Directiei de 

Sanatate Publica Timis, intre intre orele 8-16, la sediul Directiei de Sanatate Publica Timis din 

Timisoara, Str.Lenau nr.10  – la secretariatul comisiei de concurs, respectiv la camera 22. 

 

 

Concursul va avea loc astfel : 

 

-incepand cu proba scrisa in data de 26.04.2017 ora 10 la sediul DSP Timis din Str.Lenau nr.10.  

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

Conditii generale : 

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe 

bază de examen medical de specialitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 

fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea; 

    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

 

 

 

 

 

 



Conditii specifice :  

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 

durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte sociale 

- vechime in specialitate minim 1 an 

 

CONTINUTUL DOSARULUI  PENTRU INSCRIERE LA CONCURS va conţine în mod 

obligatoriu: 

 

    1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG. 611/2008 cu modificari si 

completari ulterioare; 

    2) copia actului de identitate; 

    3) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

    4)  copie după carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în 

muncă şi în specialitate; Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor dobândită după data de 

01.01.2011 de candidații la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcții publice va fi 

atestată prin adeverințe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Președintelui ANFP 

nr. 192/17.01.2013 –www.anfp.gov.ro 

    5) cazierul judiciar valabil; 

    6) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate; 

    7)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică. 

     8)declarație care să ateste că a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani . 

     - dosar cu șină  

 

    Nota 

-Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

alitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

 -Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 

comisiei de concurs. 

  -Documentul prevăzut la punctual 5 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În 

acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 

5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub 

sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
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Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0256494680 int.120 precum si la sediul 

DSP TIMIS din Timisoara Str.Lenau nr.10 camera 22. 

 

 

 

 


