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ANUNT ,

DIRECTIA DE SANATATEPUBLICA HARGHITA

conform Ordinului M.S. nr. 905 din 26 mai 2020 initiaza procedura de ocupare fiira concurs,
pe durata determinata pana la maximum 30 de zile de la data incetarii starii de alerta la

Departamentul de supraveghere in sanatate publica
Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile pentru

urmatoarele posturi:

- 1 post de sef compartiment - medic sef epidemiolog

- Yz norma post medic in specialitatea medic primar epidemiologie

Conditii generale de participare:

• are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

• cunoaste limb a romana, scris si vorbit;
• are varsta minima reglementata de prevederile legale;
• are capacitatea deplina de exercitiu;
• are 0 stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare
abilitatate (se accepta si documentul primit electronic de la medicul de familie al
candidatului);

• indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului;

• nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite
cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in
care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice de participare:

• studii superioare de licenta de medic sau echivalent;
• confirmare in specialitatea de epidemiologie;
• membru al CMR
• Vechime in specialitate - 5 ani



Documente necesare pentru inscriere si Conditii de studii si vechime:

1. La inscrierea pentru angajarea pe posturile de medici candidatii vor trimite
dosarele electronic pana la data de 20 octombrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, in
format jpg sau pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa dspj.harghita@aspharghita.ro, iar la
subiectul mesajului se va scrie "dosar concurs medic si numele persoanei ", £!!
urmatoarele acte:

1. cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze -
Anexa 2;

2. declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 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- Anexa 5;

3. copia actului de identitate in term en de valabilitate, certificat nastere, certificat
casatorie, dupa caz;

4. copie xerox de pe diploma de licenta medicina generals;
5. copie dupa certificatul de confirmare in specialitatea de epidemiologie;
6. copia eametului de munca sau, dupa eaz, adeverinte eare atesta veehimea in munca, si

in speeialitatea studiilor in eopie;
7. copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in

curs;
8. cazierul judiciar sau 0 declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente

penale care sa-l fad incompatibil cu functia pentru care candideaza - Anexa 3;
9. 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 si
documentul prim it pe email de la medicul de familie al candidatului);

10. curriculum vitae format EUROPASS
11. copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care

atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
12. declaratie pe propria raspundere ca nu este incadrat/este incadrat la 0 alta

institutie publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la
domiciliu conform Ordin MS nr.414111.03.2020, modificat si completat prin
Ordinul MS nr. 497/25.03.2020 - Anexa 4.

13. declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau
colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica -
Anexa 6.

Miercurea Ciuc
La data de 19.10.2020


