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        Nr.11410/27.04.2021 

ANUNŢ  

 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/2020 pentru aprobarea 

Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul 

Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului 

Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul 

instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

Direcția de Sănătate Publică a județului Timiş 

organizează procedura de ocupare fără concurs a funcţiei publice de execuţie temporar 

vacante, cu încetare de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă,  dar nu 

mai târziu de data reluării activităţii titularului pe funcție, după cum urmează: 

• La Compartimentul Asistență Medicală și programe de sănătate: 

- Funcţia publică de execuţie temporar vacantă de consilier I  principal 

 

Probele stabilite pentru ocuparea fără concurs a funcției publice de execuție temporar vacantă 

menţionat mai sus, se vor desfășura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, Str.Lenau Nr.10, 

Timişoara, astfel: 

• Selecție dosare: 04.05.2021 

• Interviul - data susținerii interviului se va stabili odată cu afișarea rezultatelor selecţiei 

dosarelor (în cazul în care se depun mai multe dosare). 

 

• Condiții generale de participare 

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) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de 

sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe 

bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în 

condiţiile legii; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 

funcţiei publice; 
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g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

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

contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-

condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 

executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

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

motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 

specifică. 

 

• Conditii specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă 

- studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în domeniul economic; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani. 

 

 Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a funcției publice de execuție temporar 

vacante: 

a) formularul de înscriere, în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să concureze, 

însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările 

ulterioare - anexele nr.1 și 3 la prezentul anunț; 

b) curriculum vitae, model comun european; 

c) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, 

după caz; 

d) copiile documentelor care să ateste, nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice ale postului; 

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

f) adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte 

că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru 

funcţia pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de 

familie al candidatului); 

g) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr.2 la prezentul anunț; 

h) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică - anexa nr.4 la prezentul anunț. 

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit.e) este atașat la prezentul anunț–anexa 5. 

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut la lit.e) trebuie să cuprindă elemente similar 

celor prevăzute în modelul orientativ al adeverinței anexate, din care să rezulte cel puțin următoarele 

informații: funcția/funcțiile ocupate, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în 

specialitatea studiilor. 

https://lege5.ro/gratuit/gm3teojqga4q/metodologia-privind-ocuparea-fara-concurs-a-posturilor-vacante-sau-temporar-vacante-din-cadrul-ministerului-sanatatii-si-unitatilor-aflate-in-subordinea-coordonarea-si-sub-autoritatea-ministerului-san
https://lege5.ro/Gratuit/gm3teojqga4q/metodologia-privind-ocuparea-fara-concurs-a-posturilor-vacante-sau-temporar-vacante-din-cadrul-ministerului-sanatatii-si-unitatilor-aflate-in-subordinea-coordonarea-si-sub-autoritatea-ministerului-san?pid=316837030&d=2020-06-03#p-316837030
https://lege5.ro/Gratuit/gm3teojqga4q/metodologia-privind-ocuparea-fara-concurs-a-posturilor-vacante-sau-temporar-vacante-din-cadrul-ministerului-sanatatii-si-unitatilor-aflate-in-subordinea-coordonarea-si-sub-autoritatea-ministerului-san?pid=316837047&d=2020-06-03#p-316837047


 

Depunerea corectă și completă a documentației revine candidatului și nu secretarului comisiei de 

selecție, care confirmă doar recepționarea e-mail-ului. 

Depunerea documentației la o altă adresă de e-mail, decât cea indicată în prezentul anunț, sau după 

termenul limită precizat, atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului. 

Documentele solicitate, care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, vor fi prezentate 

în original, doar de către candidații declarați “ADMIS”, pentru a fi semnate de către secretarul 

comisiei de selecție. 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE INTERVIU  

 

1.Constitutia Romaniei, republicată; 

2.Titlul I și II ale părții a VI-a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3.OG nr. 137-2000 (**republicată**)privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare**, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4.Legea nr. 202/2002 (**republicată**) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5.HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,; 

6.OMS nr.1.078/ 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii 

organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

7.OMS nr. 377/2017  privind  aprobarea si completarea  Normelor tehnice de realizare a 

programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

8.OMS nr.5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor 

prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI 

adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9.OMS nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a 

actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu leziuni traumatice acute, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

10.OMS nr. 1419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a 

actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

11.Ordin MFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

12. HG nr. 171/ 2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, pentru pregătirea unităților sanitare în vederea îngrijirii 

pacienților infectați cu Coronavirus - COVID19, precum și pentru optimizarea derulării acțiunilor 

prioritare necesare îngrijirii și acordării tratamentului pacienților critici, în acest context, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

13. OMS nr.1309/2020 privind modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire si limitare a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare; 

14.Cunostinte de utilizare a calculatorului – Microsoft Office (Word, Excel, Microsoft Power Point, 

Outlook). 



          Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi semnate de către titular pe fiecare pagină 

pentru conformitate cu originalul , și vor fi transmise în format electronic (scanat în format pdf) 

pe adresa de e-mail: resurseumane@dsptimis.ro până la data de 29.04.2020, ora 15,00. 

         Documentele de înscriere se pot depune și la secretariatul comisiei în perioada 28.04.2021-

29.04.2021 între orele 10,00-15,00, cu rugămintea să se respecte măsurile de prevenție impuse: 

igienizarea mainilor, păstrarea distanței și purtarea măștii de protecție. 

         Data selecției dosarelor: 04.05.2021   

         Relaţii suplimentare la  telefon: 0256/494680, interior 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                             Anexa nr.1 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ 

Funcţia publică temporar vacantă solicitată: Consilier, clasa I, grad profesional principal  

Data selecției dosarelor: 04.05.2021 

Numele și prenumele candidatului:  

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la procedura 

de angajare): 

Adresa:  

E-mail: 

Telefon :  

Fax:                                                                             

Studii generale şi de specialitate : 

Studii medii liceale sau postliceale: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

  
 

  
 

  
 

 

Studii superioare de scurtă durată: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

 

Studii superioare de lungă durată: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 



   

   

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

 

 

  

 

 

  

 

Alte tipuri de studii: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

 

 

  

 

 

  

 

 

Limbi străine1):  

(se va menționa și limba maternă acolo unde este cazul) 

Limba Scris Citit Vorbit 

    

    

    
 

 
Cunostinte de operare pe calculator2): 
............................................................................................................................. 

 
Cariera profesională3) : 

Perioada Instituţia/Firma Funcţia  Principalele responsabilităţi 

 
 

   



    

    

    

    

    

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4): 
1.................................................................................................................................................... 
2….………………………………………………………………………………………………………… 

 

Persoane de contact pentru recomandări5): 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia  Număr de telefon 

    

    
 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal cu privire la falsul în 

declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la 

art.445 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi nu mă aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate 

prevăzute de lege pentru funcţionarii publici. 

    Data ........................................ 

  Semnătura ............................... 

 

 

 

------------ 

    *) Se completează doar de către candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante. 

    1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului 

european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat". 

    2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, 

precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe. 

    3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară. 

    4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul. 

    5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.            STANISLAV-BOGDAN  



                     ec.  

 

Anexa nr.2 

 

DECLARAŢIE*) 

 pe propria răspundere privind antecedentele penale 

 
 
 
 

Subsemnatul(a),___________________________________ posesor/posesoare 

al/a C.I. seria ____ nr___________ eliberată de _______________________________ la 

data de ___________________, domiciliat/ă în _________________________________ 

cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar 

pe propria răspundere, că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei 

proceduri de cercetare sau de urmărire penală.  

 

 
 
 
 
 
Data ________________                                              

Semnătura_______________________     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

* Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare 



  

Anexa nr.3 

 

DECLARAȚIE 

 

 

Subsemnatul(a)_________________________________ declar că am luat la cunoștință 

drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în 

conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru 

prelucrarea datelor prevăzute în prezenta cerere de înscriere la selecția dosarelor, angajare 

fără concurs pe perioadă determinată, în baza art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările 

și completările ulterioare, iar pentru cei declarați admiși, pe toată durata angajării. 

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la 

concurs. 

 

□ DA, sunt de acord‚                                       

□ NU, sunt de acord 

 

 

Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele la selecţia dosarelor, 

publicată pe internet, la adresa www.dsptimis.ro. 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                                           

Semnătura, 

     

    

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315507838&d=2020-06-03#p-315507838


Anexa nr.4 

 

DECLARAȚIE 

pe propria răspundere 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata_________________________ (numele și toate prenumele din 

actul de identitate, precum și eventualele nume anterioare), cetățean român, fiul/fiica lui 

____________________ (numele și prenumele tatălui) și al/a._______________________ 

(numele și prenumele mamei), născut/ă la ____________________(ziua, luna, anul) în 

____________(locul nașterii: localitatea/județul), domiciliat/ă 

în____________________________ (domiciliul din actul de identitate), legitimat/ă 

cu________________ (felul, seria și numărul actului de identitate), cunoscând 

prevederile art.326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la cunoștință 

a conținutului Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul 

dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.293/2008, cu modificările și completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria 

răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 

 

. . . . . . . . . .    

(data) 

. . . . . . . . . . 

(semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3teojqga4q/declaratie-pe-propria-raspundere-metodologie?dp=gmytmobtg4ydknq
https://lege5.ro/Gratuit/gm3teojqga4q/declaratie-pe-propria-raspundere-metodologie?dp=gmytmobtg4ydknq
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=312709239&d=2020-06-03#p-312709239
https://lege5.ro/Gratuit/geytsnrsga/ordonanta-de-urgenta-nr-24-2008-privind-accesul-la-propriul-dosar-si-deconspirarea-securitatii?d=2020-06-03
https://lege5.ro/Gratuit/geytomrzgy/legea-nr-293-2008-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-24-2008-privind-accesul-la-propriul-dosar-si-deconspirarea-securitatii?d=2020-06-03


Anexa  nr.5 

   Denumire angajator 

   Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) 

   Date de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

   Nr.de înregistrare 

   Data înregistrării 

                                                                                  ADEVERINŢĂ 

 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na..............................., posesor al B.I./C.I.................................., 
     seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este angajatul ............................, în baza                                                                           
    actului administrativ de numire nr..................;/contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp    
    parţial de..........ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat  în registrul general de     
    evidenţă a salariaţilor cu nr......../.........................  , în funcţia/meseria/ocupaţia de  
    1........................................ 

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului                            
administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... , în specialitatea....................... 
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-na 
    ............................................. a dobândit: 
    - vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile 
    - vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile. 
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele 
    mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de         
 serviciu): 

Nr.  

crt 

Mutaţia  

intervenită 

Data  Meseria/funcţia/ocupaţia cu indicarea 

clasei/gradaţiei profesionale 

Nr. şi data actului pe baza căruia  

se face înscrierea şi temeiul legal  

     

      În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.  
      În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a aplicat                                  
      sancţiunea disicplinară.................................  

  
           Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în 

              prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete. 
 

Data      Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3, 

     Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,  

     Ştampila angajatorului  

 

 
1  - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii 
2   -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior) 
3  - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu 
terţii    
 


