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ANUNT

DlRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA

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

- 1 post de farmacist

Conditii generale de participare:

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

• cunoaste limba 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 accepts si documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

• indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de veehime 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 eu servieiul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savdrsite cu intentie,
care ar faee-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea;

Conditii specifice necesare de participare sunt urmatoarele :

• studii superioare de licenta de farmaeie sau eehivalent;
• membru al Colegiului Farmacistilor din Romania cu avizul anual pentru anul 2021;
• vechime in specialitate =minim 1 an

Bibliografia neeesara ocuparii posturilor:

• LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanaUitii -
REPUBLICARE*)

• ORDIN nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare $i
functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene $i a
municipiului Bucuresti

• ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenta
rnedicala, preeum si unele masuri aferente instituirii earantinei

• LEGE nr, 136 din 18 iulie 2020*) privind instituirea unor masuri In domeniul sanatatii
pub lice in situatii de rise epidemiologic si biologic



• LEGE fir. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pen:tru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19

• HOTARARE nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, pre cum ~i stabilirea rnasurilor
care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19

• ORDIN nr. 1309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a masurilor de
prevenire si limitare a imbolnavirilor cu SARS-Co V-2

Candidatii vor trimite dosarele electronic, pana la data de 07 ianuarie 2022, orele 1330,
prin e-mail.informatjpgsaupdf.intr-unsingutmesaj.peadresadspj.harghita@aspharghita.Jo.
iar la subiectul rnesajului se va serie "dosar angajare tara concurs, numele persoanei sl postul
pentru care doreste sa concureze ", eu urmatoarele aete:

- cererea, in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze Anexa 2;
- declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

I

conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ee priveste preluerarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare -
Anexa 4;
- copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de riastere, certificat de
casatorie, dupa caz;
- 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;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea illmunca, in
meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
- cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa 11faca incompatibil cu functia pentru care candideaza - Anexa 3;
- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care sa
rezulte ca este apt din punct de vedere fizic ~ineuropsihic pentru exercitarea activitatii
pentru postul pentru care candideaza (se accepta si documentul primit pe e-mail de la
medicul de familie al candidatului);
- curriculum vitae, model comun european;
- declaratie pe propria raspundere ca nu a fost Iucrator al Securitatii sau colaborator al
acesteia, in condiliile prevazute de legislalia specifica - Anexa 5.

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor se vor afi~a pe pagina de internet a institutiei
la adresa http://www.dspharghita.roin data 11 ianuarie 2022 ora 12°0 cu specificarea
datei de organizare a probei de interviu, in cazul in care sunt admi~ mai multi candida!i pe
post la selectiei dosarelor.

Miercurea Ciuc
La data de 06.01.2022


