
 

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TIMIS 

TIMISOARA, STR.LENAU NR.10 

COD FISCAL 11292024 

TELEFON 0256494680, FAX 0256494667, 0256221029 

Nr.17120/21.08.2019 

          ANUNȚ CONCURS 

 

Având în vedere prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificări și completări 

  

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ 

Timișoara Str. Lenau Nr.10 

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de : 

1 post de consilier debutant,  cu norma intreaga la Compartimentul 

Secretariat/registratura 

 

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, intre orele 9-15, la sediul Directiei de Sanatate Publica Timis cu sediul in Timisoara, 

Str.Lenau nr.10, la secretariatul comisiei de concurs, respectiv la camera 22, Tel:0256-494680, 

int.120. 

 

CONCURSUL VA AVEA LOC ASTFEL: 

-proba scrisa in data de 17.09.2019 ora 10.00 la sediul DSP  Timis 

-proba interviu in data de 19.09.2019 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


CONDIȚII SPECIFICE: 

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

durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta 

- fara vechime în specialitatea studiilor absolvite 

 

 Concursul constă în proba scrisă și proba interviu și se organizează la sediul Direcției de 

Sănătate Publică Judeteană Timiș, Timișoara, str. Lenau, nr. 10. Concursul se va organiza 

conform calendarului următor: 

 17 septembrie 2019 ora 10.00 proba scrisă  

 19 septembrie 2019  ora 10.00 proba interviu. 

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Sănătate Publică 

Judeteană Timiș, în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. 

Bibliografia, conținutul dosarului și relații suplimentare se pot obține la telefon 0256-

494680, int. 120 – sau  pe site-ul unității, www.dsptimis.ro. 

 

 

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, in copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; ; 

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 atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului 

si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii 
-În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, 

are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

-Actele prevazute la lit.b)-d) 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  
  

 

 


