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Nr. 10717/21.04.2020 

   ANUNŢ ANGAJARE PERSONAL 

Direcția de Sănătate Publică Timiş, cu sediul în Timişoara, Str.Lenau nr.10, 

telefon 0256/ 494680, Fax: 0256/494667, județul Timiş, 

in baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 569/06.04.2020 pentru repartizarea numarului maxim 

de posturi prevazut la pct.I din anexa nr.2 la HG 144/2010 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art.3 alin 1 din OUG 

40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar, angajează pe perioadă 

determinată, fără concurs, pe perioada stării de urgență, cu încetare de drept a contractului 

individual de muncă la 45 de zile de la încetarea situației de urgență,  următoarele categorii de 

personal contractual: 

• la compartimentul asistenţă medicală şi programe de sănătate 

-1 post consilier IA- medic 

-1 post consilier  debutant  

• la compartimentul avize si autorizare  

-1 post consilier I 

-1 post referent IA  

• la compartimentul secretariat/registratura 

-1 post consilier II 

-1 post referent IA 

Condiții generale de participare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

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

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

• Conditii specifice pentru posturile de la  compartimentul asistenta medicala si programe de 

sanatate este necesara  

1. consilier IA 
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- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite 

cu diploma de licenta sau echivalenta –diploma de licenta in sanatate cu specializare in medicina ; 

-medic specialist/primar confirmat in specialitate 

- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei: minim 6 ani si 6 luni 

1. consilier debutant  

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

cu diploma de licenta sau echivalenta –domeniul social 

-fara vechime  

 

• Conditii specifice pentru posturile de la  compartimentul avize si autorizare 

1. consilier I 

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

cu diploma de licenta sau echivalenta  

- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei: minim 3 ani si 6 luni 

1. referent IA  

- diploma de absolvire a invatamantului postliceal de specialitate sau diploma de bacalaureat 

- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei: minim 6 ani si 6 luni 

 

• Conditii specifice pentru posturile de la  compartimentul secretariat/registratura 

1. consilier II 

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

cu diploma de licenta sau echivalenta  

- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei: minim 6 luni 

1. referent IA  

- diploma de absolvire a invatamantului postliceal de specialitate sau diploma de bacalaureat 

- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei: minim 6 ani si 6 luni 

 

Dosarul de inscriere va conține in mod obligatoriu urmatoarele documente: 

a) cerere de angajare adresată conducătorului instituţiei publice din care sa reiasa postul pentru care 

doreşte angajare; 

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

c) 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 

solicitate de instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în 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) adeverinţă 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 unităţile sanitare 

abilitate; 

g) curriculum vitae format EUROPASS; 

 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

In cazul in care se incheie contractual individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul 

judiciar in cel mai scurt timp, respectiv cel tarziu anterior datei de angajare. 

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

conformitate cu originalul , si vor fi transmise in format electronic (scanat) pe adresa de e-mail: 

resurseumane@dsptimis.ro până luni 23.04.2020, ora 12. 

Rezultatul selectarii dosarelor se vor afisa in data de 23.04.2020  

Interviul va avea loc in data de 24.04.2020 orele 9.00, iar rezultatul interviului va fi afisat in aceeasi zi la 

sediul institutiei si pe site-ul dsptimis.  

Relaţii telefon: 0256/494680, interior 120. 

 


