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ANUNŢ  

Privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții publice de execuție în cadrul Direcției 

de Sănătate Publică a Județului Timiș 

 

 

  Direcția de Sănătate Publică a județului Timiş, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 

506 alin. (1) lit. b), alin. (2) - alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin prin transfer la cerere, a 

funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I, grad profesional superior dn cadrul 

Compartimentului Juridic. 

 

     Condiţii specifice:  

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

domeniul științe juridice, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în domeniul științe juridice; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani. 

 

- cerințe specifice: 

• disponibilitate pentru program de lucru prelungit; 

• disponibilitate pentru deplasări în interesul serviciului. 

 

Funcționarii publici interesați sunt rugați să depună la Biroul RUNOS, Cam.22, în termen de 20 de zile de 

la data afișării anunțului la sediul Direcției de Sănătate Publică a județului Timiş, Str.Lenau Nr.10, 

Timișoara,  de luni până joi între orele 9,00-15,30 și vineri între orele 9,00-13,00, următoarele documente: 

 

a) cerere de transfer la cerere 

b) curriculum vitae- modelul comun EUROPASS;   

c) copia actului de identitate;   

d) copia diplomei de studii;   

e) copia carnetului de muncă sau după caz,  adeverinţă eliberată de angajator care să ateste 

vechimea în specialitatea studiilor necesare funcţiei publice; 

f) adeverință de la instituția angajatoare  din care să reiasă funcția publică ocupată de candidat : 

g) adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției solicitate; 
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Copiile actelor vor fi prezentate în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către funcționarul desemnat din cadrul Biroului RUNOS, 

iar celelalte documente se vor depune în original. 

 

După expirarea termenului de depunere a cererilor, comisia desemnată va proceda la verificarea  

dosarelor depuse de către funcționarii publici interesați, respectiv verifică îndeplinirea condițiilor 

solicitate din anunț, rezultat ce va fi anunțat pe site-ul DSPJ Timiș, la secțiunea cariere. 

Pentru susținerea interviului solicitanții vor fi anunțați prin afișarea pe site-ul DSPJ Timiș asupra  

datei, locului și orei susținerii interviului, în baza bibliografiei afișate. 

 

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Biroului Resurse Umane, Normare, Organizare și 

Salarizare, telefon: 0256-494680-int.120, de luni până joi între orele 9,00-15,30 și vineri între orele 

9,00-13,00. 

 

  

 


