
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
HARGHITA

530180 Miercurea-Ciuc, Str.Mik6 nr.1,
tel:0266-31 0423, fax:0266-371142,

e-mail:dspj.harghita@aspharghita.ro; http://www.dspharghita.ro

ANUNT ,
Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului sanatatii llf.905/26.05.2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind ocuparea, rara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul
Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului
Sanatatii, inclusiv functiile pub lice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul
instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art. 11 din Legea llf.55/2020 privind unele
masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9, cu modificarile ulterioare,

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA,

organizeaza ocuparea fara concurs a functiilor publice de executie vacante

A. Functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I,grad profesional debutant:

~ Compartimentul de asistenta medicala ~i programe de sanatate:

• Consilier, clasa I, grad profesional debutant

B. Functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I,grad profesional debutant:

~ Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica:

• Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Dosarul de recrutare necesar in vederea ocuparii, rara concurs, a functiilor publice de executie vacante,
se va transmite exclusiv electronic, scanat, in volum complet (in format pdf) de catre candidat, pe e
mailla adresa: todor@aspharghita.ro in perioada 04.03.2021- 05.03.2021, ora 1300.

Probele stabilite pentru ocuparea rara concurs a functiilor pub lice de executie vacante mentionate mai
sus, se vor desfasura la sediul Directiei de Sanatate Publica Harghita, Str Mik6 nr. 1, astfel:

• Selectie dosare: 08.03.2021
• Interviul - data sustinerii interviului se va stabili odata cu afisarea rezultatelor selectiei

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

Conditii generale de participare:
a) are cetatenia romans si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba rornana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;



e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite 0 functie publica. Atestarea starii de
sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza
de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei
publice;
g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra
autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,
infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei pub lice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa 0 functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in
executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractu I individual de munca pentru
motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia
specifica,

Condit;; speci(ice pentru ocuparea functiilor puhlice de executie vacante

1. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
2. Cunostinte de operare calculator;
3. Vechimea necesara in specialitate - 0 ani.

Actele necesare in vederea ocuparii, fara concurs, a functiei publice de executie vacante:
a) formularul de inscriere, in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, inso!ita

de declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nr.190/20 18 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor), cu modificarile ulterioare - anexele nr.l si lla prezentul anunt;

b) curriculum vitae, model comun european;
c) copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat nastere, certificat casatorie,

dupa caz;
d) copiile documentelor care sa ateste, nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea

unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
ale postului;

e) copia cametului de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca, in
meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

f) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care sa rezulte ca
este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul
pentru care candideaza (se accepta ~i documentul primit pe email de la medicul de familie al
candidatului);

g) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
fad incompatibil cu functia pentru care candideaza - anexa nr.2 la prezentul anunt;

h) declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in
condi!iile prevazute de legislatia specifica - anexa nrA la prezentul anunt.



BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr.95/2006 privind reform a in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare - Titul 1-Sanatate publica.
2. ORDIN nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de

organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate
publica judetene si a municipiului Bucurestil.egea nr.55/2020 privind unele masuri
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.

3. Ordonanta de urgenta nr.57/2019 - Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile
ulterioare - Partea a VI-a (Titlul II) - Statutul functionarilor publici.



Anexa nr.l
DlRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA,

Functia publica solicitata:
Date personale

~umele: Prenumele:
Adresa: Nr. de telefon:
Data nasterii: Locul nasterii:
Starea civila: Copii:
Stagiul militar:
Studii generale si de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:

[lnstitutia Perioada Diploma obtinuta
-

Studii superioare de scurta durata:
Institutia .Perioada Diploma obtinuta

Studii superioare de lunga durata:
Institutia Perioada Diploma obtinuta,

--

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
Institutia Perioada Diploma obtinuta

-- -

Alte tipuri de studii:
Institutia Perioada Diploma obtinuta

Limbi straine (slab, bine, foarte bine)*):
*) Se va mentiona si limba materna, acolo unde este cazul.
Scris Citit Vorbit

Cunostinte operare calculator:
Cariera profesionala:
Perioada [lnstitutia/Firrna Functia detinuta Principalele

I
responsabilitati

- -
Detalii despre ultimulloc de munca (Se vor mentiona calificativele acordate la evaluarea
performantelor profesionale in ultimii 2 ani, daca este cazul.):
Persoane de contact pentru recomandari:
lNumele si prenumele Institutia Functia Nr. de telefon

-

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca datele
fumizate in acest fonnular sunt adevarate, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 445 alin. (l) din Ordonanta de urgenta a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu rna aflu in una dintre
situatiile de incompatibilitate prevazute de lege pentru functionarii publici.

Data .

Semnatura .



Anexa nr.2

DECLARATIE*)

pe propria raspundere privind antecedentele pen ale

posesor/posesoare alia

nr eliberata de la data de---------- -----------------------------
_________________ , dorniciliat/a in

Subsemnatul(a), _

C.I. seria

cunoscand

prevederile art.326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria

raspundere, ca nu am antecedente penale §i nu fac obiectul niciunei proceduri de

cercetare sau de urrnarire penala.

Data _ Sernnatura----------------------

* Prezenta declaratie este valabila pana la momentul depunerii cazierului judiciar, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare



Anexa nr.3

DECLARATIE,

Subsemnatul(a) _ declar ca am luat la cunostinta

drepturile mele conform leqislatlei In materie de prelucrare de date cu caracter personal, In

conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 si Irni exprim consirntamantul pentru

prelucrarea datelor prevazute In prezenta cerere de Inscriere la selectia dosarelor, angajare

fara concurs pe perioada determmata, In baza art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele rnasuri

pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modiflcarlte ~i

cornpletarile ulterioare, iar pentru cei declarati admisi, pe toata durata anqajarii,

Refuzul acordarii consimtamantului atrage imposibilitatea participaril la concurs.

o DA, sunt de acord,

o NU, sunt de acord

Mentionez ca sunt de acord cu afisarea numelui In lista cu rezultatele la selectia dosarelor,

publicata pe internet, la adresa www.dspharghita.ro.

Data Semnatura,



Anexa nr.4

DECLARATIE

pe propria raspundere

SubsemnatuIiSubsemnata. (numele ~i toate prenumele din actul

de identitate, precum ~i eventualele nume anterioare), cetatean roman, fiul/fiica lui

(numele ~i prenumele tatalui) ~i al/a .. _

(numele ~i prenumele mamei), nascut/a la (ziua, luna, anul) In

______ (Iocul nasterii: localitatea/judetul), dorniciliat/a

In (domiciliul din actul de identitate), leqitirnat/a

cu (felul, seria ~i nurnarul actului de identitate), cunoscand

prevederile art.326 din Codul penal cu privire la falsul In declaratii, dupa luarea la cunostinta a

continutului Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si

deconspirarea Securitatii, aprobata cu rnodificari ~i cornpletari prin Legea nr.293/2008, cu

rnodlflcarile ~i cornpletarile ulterioare, declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca am

fostlnu am fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

(data) (sernnatura)


