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ANUNȚ DE RECRUTARE pe bază de voluntariat
Având în vedere evoluția situației epidemiologice , Direcția de Sanatate
Publica Timis, instituție publică cu personalitate juridică, multumeste cu
recunostinta tuturor voluntarilor care isi desfasoara merituos , la data prezentei,
activitatea de suport necesara si își exprima disponibilitatea de a colabora cu
voluntari, în baza prevederilor art.9 alin.(2) din Legea nr.78 /2014 privind
reglementarea activității de voluntariat în Romania, în scopul implementării
măsurilor pentru combaterea pandemiei cu SARS CoV - 2, după cum urmează:
Categorii profesionale
• Medici / medici dentisti / farmacisti, inclusiv specialisti si/sau
primari medici rezidenti, indiferent de specialitate;
• Asistenti medicali cu studii medii si/sau superioare;
• Studenti / masteranzi/ doctoranzi, care urmează studii de licența, sau de master la
facultati cu profil informatic sau similar;
• Studenti / masteranzi/ doctoranzi care urmează studii de licenta, sau de master
la facultatea de psihologie;
• Studenți / masteranzi/ doctoranzi, care urmează studii de licenta, sau de master
la facultatea de sociologie;
• Studenti / masteranzi / doctoranzi care urmează programe de studii de licență,
de master sau doctorat la universitatea de medicină și farmacie.
Condiții generale de participare ale voluntarilor la selecție pentru toate categoriile
profesionale solicitate
•
cetațenie română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene, sau a
statelor aparținand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
•
cunoaşterea limbii române, scris și vorbit;
•
vârsta minimă reglementata de prevederile legale;
•
capacitatea deplină de exercițiu;
•
stare de sănătate corespunzatoare, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și
documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
•
îndeplinește condițiile de studii și alte condiții specifice potrivit cerințelor ;
•
nu a fost condamnat pentru savarșirea unei infracțiuni contra umanității,
statului sau autorității, serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savarșite
cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației în
care a intervenit reabilitarea;
CERINTĂ SPECIFICĂ - să detină cunostinte de operare PC
(Microsoft Office, Word, Excel)
Organizarea muncii voluntarilor selectati se va face la sediul/sediile noastre.

MEDICII / MEDICII DENTIȘTI / FARMACIȘTII, PRECUM ȘI
MEDICII REZIDENȚI,
- vor transmite dosarele electronice începînd cu data de 30.10.2021 prin
e-mail,
in format pdf, într-un singur mesaj, prin e-mail pe adresa
dspj.timis@dsptimis.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar voluntariat
medic și numele persoanei”, cu următoarele acte:
1. cererea - Anexa I
2. declaratia privind consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Legea nr. 1901/2018 privind misuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal - Anexa 2;
3. copia actului de identitate, în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat
căsătorie, dupa caz;
4. fotocopie de pe diploma de absolvire sau de licența;
5. curriculum vitae, format EUROPASS.
6. declaratie pe proprie raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la o alta
institutie publica/privata si nu se afla in situatia de carantina, sau izolare.
I.

II.
ASISTENȚII MEDICALI CU STUDII MEDII și/sau SUPERIOARE,
- vor transmite dosarele electronice începînd cu data de 30.10.2021 , prin e-mail, în format
jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dspj.timis@dsptimis.ro , iar Ia subiectul
mesajului se va scrie ”dosar voluntariat asistent medical și numele persoanei", cu
următoarele acte:
1. cererea - Anexa 1;
2. declarafia privind consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Legea nr. 1901/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal - Anexa 2;
3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat
căsătorie, după caz;
4. fotocopie de pe diploma de absolvire sau de licența;
5. curriculum vitae, format EUROPASS.
6. declaratie pe proprie raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la o alta
institutie publica/privata si nu se afla in situatia de carantina, sau izolare.
III.
STUDENȚII / MASTERANZII / DOCTORANZII,
- vor transmite dosarele electronic, începînd cu data de 30.10.2021, prin e-mail, în
format pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dspj.timis@dsptimis.ro iar la subiectul mesajului
se va scrie ”dosar voluntariat student/masterand/doctorand - dupa caz și numele
persoanei", cu următoarele acte:
1. cererea - Anexa I;
2. declaratia privind consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
conform prevederilor Legii nr. 19012018 privind masuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa 2;
3. copia actului de identitate, în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat
căsătorie, după caz.
4.copii ale documentelor pentru nivelul studiilor, alte acte care arata indeplinirea
conditiilor cerute de activitate(adeverinta de student, adeverinta de inscriere la masterat,
adeverinta de inscriere la studii doctorale - dupa caz);
5. declaratie pe proprie raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la o alta
institutie publica/privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare.

Documentele vor fi semnate de catre titular pe fiecare pagina, pentru
conformitate cu originalul.
Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract încheiat în format editabil,
între voluntar și instituția noastră. Persoanele admise se vor prezenta la sediul
Direcției de Sănătate Publică Timiș, din strada Nicolaus Lenau nr. 10, la o dată ce va fi
comunicată ulterior, în vederea semnarii contractului de voluntariat.
Mentionam ca activitatea de voluntariat se consideră experiența profesionala si/sau
în specialitate, în functie de tipul activitatii, daca aceasta este realizata în domeniul studiilor
absolvite, conform prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.78 /2014 privind reglementarea
activitatii de voluntariat în Romania.
Desfasurarea activitatii de voluntariat se va face in sediile DSP Timis, sau/si in alte
sedii/locatii puse la dispoziie de terti, pentru activitatile necesar a fi prestate in contextul
epidemiologic actual. Programul de lucru va fi stabilit de către conducerea unitatii si/sau de
sefii departamentelor de profil din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș,
conform legislatiei muncii incidente, inclusiv sambata si/sau duminica si sarbatorile legale.
Desfasurarea activitatii se face fara niciun fel de beneficiu material, Directia de
Sanatate Publica a Județului Timiș neacordand nici o contraprestatie materiala.
Contractul se incheie pe perioada instituirii măsurilor de prevenire și combatere a
infecției cu noul Coronavirus(COVID-19) si va intra in vigoare incepand cu data semnarii
acestuia.
TERMENUL DE INSCRIERE incepe din data de 30.10.2021 pentru recrutarea si
selectia solicitantilor, activitatea desfasurandu-se in sistem de campanie continua pentru
inregistrarea si analiza dosarelor candidatilor.
REZULTATELE SELECTIEI vor fi transmise prin e - mail sau telefonic, in mod
individual, la adresa de posta electronica si/sau numarul de telefon indicat de acesta.
SEMNAREA CONTRACTELOR de voluntariat se va conform unei programari care va
fi transmisa prin - email / telefonic fiecarui voluntar, avand la baza lista persoanelor
selectate.
Relații suplimentare se pot obține la compartimentul de statistica si informatica,
telefon 0256 494.680, int. 126, 128 si la Biroul Resurse Umane, Normare , Organizare,
Salarizare al DSP Timiș, telefon 0256 494.680, int. 120, 113,
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