
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI  TIMIȘ 

TIMIȘOARA, STR.LENAU NR.10 

TELEFON 0256494680, FAX 0256494667, 0256221029 

COD FISCAL :11292024 

NR.24709/01.10.2021 

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 

modificările și completările ulterioare, 

  

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ 

Timișoara Str. Lenau Nr.10 

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 

 

1 post de asistent medical generalist cu studii PL,  cu normă întreagă la  

Compartimentul de Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile 

1 post de șofer I,  cu normă întreagă la Serviciul Administrativ/mentenanță 

1 post de consilier II,  cu normă întreagă la Compartimentul Secretariat/registratură 

 

           Concursul constă în proba scrisă și probă interviu și se organizează la sediul 

Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș, Timișoara, str. Lenau, nr. 10 și se se va 

organiza conform calendarului următor: 

 25.10.2021 ora 10.00 proba scrisă  

 27.10.2021 ora 10.00 proba interviu (ora se va decala în funcție de numărul de candidați). 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS : 

 

CONDITIILE GENERALE : 

a) are cetățenia româna, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta de minimă reglementată de prevederile legale în vigoare; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina 

muncii; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori  contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 

intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției vacante pentru care candidează, 

cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

CONDIȚII SPECIFICE: 

1. pentru asistent medical generalist cu studii PL la Compartimentul Supraveghere 

epidemiologică și control boli transmisibile: 

- Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin 

echivalare conform HG nr.797/1997 ; 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni   

- Certificatul de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care 

face parte candidatul: O.A.M.G.M.A.M.R.–cu viza la zi. 

 



2. pentru sofer I la Serviciul Administrativ/mentenanță 

- studii medii sau generale absolvite cu diplomă sau diplomă de absolvire a învațământului 

mediu ori profesional de specialitate 

- 3 ani vechime în activitate ca șofer 

- să posede permis de conducere pentru șofer profesionist     

 

3. pentru consilier II la Compartimentul Secretariat/registratură: 

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

absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 6 luni 

  

 Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea 

anunțului la Monitorul Oficial-partea III și afișarea pe site-ul Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Timiș, respectiv în perioada 01.10.2021-14.10.2021, de luni până joi între orele 10.00-

15.00, iar vineri între orele 9,00-13.00, la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș, 

la secretariatul comisiei de concurs la camera 22. 

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE ÎN MOD OBLIGATORIU: 

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea publică sau instituția publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar ; 

f) adeverința medicală 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 

unitățile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă 

-Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 

și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății 

- Actele prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate și în original, în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs. 

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0256-494680, int. 120, la sediul DSPJ 

Timiș din Timișoara Str.Lenau nr.10, camera 22,  pe site-ul instituției și pe site-ul 

posturi@gov.ro. 

 

 

 

 



 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

Pentru concursul de ocupare a unui post vacant de asistent medical generalist cu studii PL din cadrul 

Compartimentului de Supraveghere Epidemiologică și control boli transmisibile 

 

-  Epidemiologie practica pentru medicii de familie – Cluj Napoca, 1999, prof. Univ. Dr. Ioan 

Stelian Bocsan 

- Boli infectioase si epidemiologie, Ed. Info-team, 1999, C. Bocarnea;  

-  Ordinul MS Nr.1226/ 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru 

unitatile medicale 

-  Legea nr.648/ 2001 pentru aprobarea OG nr.53/ 2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si 

a efectuarii vaccinarilor 

-  Legea nr.458/ 2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare 

-  Ordinul MS Nr. 914/ 2006- pentrua probarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 

indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

-  HG nr.589/ 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru 

supravegherea bolilor transmisibile 

- Ordinul MS Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei 

unice de raportare a bolilor transmisibile; 

- Ghid de management al infectiilor nosocomiale –Editura Arte Bucuresti, editia 2012, sub 

coordonarea dr.Vasile Cepoi si dr.Doina Azoicai  

-  Ordinul MS Nr.1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitatea medicala si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de 

date privind deseurile rezultate din activitati medicale 

-  Ordinul MS Nr.961/ 2016- pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare 

- Ordinul MS nr.1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 11/2020 - privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi 

unele măsuri aferente instituirii carantinei – cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  LEGEA  Nr. 136/2020 *** Republicată - privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic - cu modificarile si completarile ulterioare; 

- ORDINUL  Nr. 1309/2020  - privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare 

a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; 

- HOTARARI ALE COMITETULUI NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

- Ordin M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei, actualizat; 

- Ordin M.S. nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de 

date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale , actualizat; 

- Ordinul MS nr. 1.513 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea planurilor privind 

modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, 

precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti -

Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 

epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2; 

- Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-

19), actualizată la data de 04.01.2021; 

- Ordinul M.S. 1078 din 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

Pentru concursul de ocupare aunui  post  vacant de Șofer I 

la Serviciul Administrativ Mentenanță 

 

 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicata*) 

privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare PUBLICAT ÎN: 

MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006  

REGULAMENT din 04 octombrie 2006 de aplicare a ORDONANTEI DE URGENTA 

nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicata*) PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 

876din 26 octombrie 2006  

ORDIN nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si 

functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a 

municipiului Bucuresti PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 5 august 2010  

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003, (*republicata*,*actualizata*), cu modificarile si 

completarile ulterioare CODUL MUNCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 

18 mai 2011  

ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009 

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006(*actualizata*) a securitatii si sanatatii in munca, cu 

modificarile si completarile ulterioare PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 

iulie 2006  

NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a LEGII nr. 319 din 14 

iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30 octombrie 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

Pentru concursul de ocupare a unui post vacant de consilier II din cadrul Compartimentului 

Secretariat/Registratură 

 

 

-  Constituția României, republicată 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul MS nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și 

a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București,  publicat 

in: Monitorul Oficial nr. 550 din 5 august 2010,  cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 republicată) privind reforma în domeniul sănătatii, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006,  cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, (*republicată*,*actualizată*), ulterioare, Codul Muncii,  publicat în 

Monitorul Oficial Nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile și completările ulterioare; 

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006(*actualizată*) a securității și sănătații în muncă, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;  

- Normele Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității 

și sănătatii în muncă, Publicat în Monitorul Oficial nr. 882 din 30 octombrie 2006 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul  al Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018, pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial nr.387 din 7.05.2018, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 (*actualizata*) privind aprobarea Programului de măsuri pentru 

combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, publicat in Monitorul Oficial nr. 1009 din 2 

noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, publicată în: Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, publicată în: M.O. nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare; 

- OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicat în Monitorul Oficial nr.555 din 5 iulie 

2019, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale, publicată în: M.O. nr. 293 

din 22 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G.nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în 

interesul serviciului, publicat în M.O.nr.797 din 18.09.2018, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 


