
Angajare pe perioada determinata, fara concurs, pe perioada starii de alerta,
conform Art. 11 din Legea nr.55/2020

DSP TULCEA· 16.11.2021
Directia de Sanatate Publica Tulcea, cu sediul in Tulcea, Str. Viitorului nr.50,

telefon
0240/534134, Fax: 0240/534290, judetul Tulcea, in baza prevederilor Ordinului Ministerului
Sanatatii nr.90S/26.0S.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, lara concurs, a
posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in
subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de
executie ~i conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe
teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea nr.SS/2020 privind unele masuri pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat si completat de
Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 si a Hotararea Guvemului nr.1183/2021 privind
prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 09 noiembrie 2021,
precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TULCEA,
demareaza procedura de angajare pe perioada determinata, lara concurs, pe perioada starii de
alerta.personal contractual , cu incetare de drept a contractului individual de munca in eel
mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:
o la compartimentul de supraveghere epidemiolegica ~i control boli transmisibile/alerta
epidemiologica
- 4 posturi asistenti medicali generalisti/igiena
Conditii generale de participare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European ~idomiciliul in Romania;
b) cunoaste limba rornana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are 0 stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverinteimedicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
1) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de falsori 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 spccifice pentru postul de asistent medical MG I igiena
-Diploma de ~coalasanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin
echivalare conform HF nr.797/1997 ;
- Cuno~tin!eoperare pe calculator
Dosarul de inscriere va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:



a) cerere de angajare adresata conducatorului institutiei publice din care sa reiasa postul
pentru care doreste angajare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa
caz;
c) 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 solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) cametul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie
si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6
luni anterior solicitarii angajarii de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae format EUROPASS;
h) certificate de membru al organizatiei profesionale emise de organizatia profesionala
OAMGMAMR, cu viza la zi.
Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi semnate de catre titular pe fiecare pagina
pentru conformitate cu originalul , si vor fi transmise in format electronic (scanat) pe adresa
de e-mail:secretariat@dspjtulcea.ro.
elM lncheiat inceteaza de drept in eel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta.
Rezultatul selectarii dosarelor se va afisa pe site-ul www.dsptulcea.ro .
Relatii telefon: 0240/534134, interior 218.
Documente necesare pentru inscriere:
I.La inscrierea pentru angajarea pe postul de asistent medical cu ~coala postliceala
sanitara (absolventi ai scolii postliceale sanitare in specialitatea asistent medical generalist
sau igiena, sau sa detina diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G.
nr.79711997, privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-
1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare), studii superioare de scurta durata
sau studii superioare de lunga durata, specialitatea asistent medical generalist ~i igiena,
candidatii vor trimite dosarele electronic.pana la data de 18 noiembrie 2021, orele 8,00, prin
e-mail.informatjpgsaupdf.intr-unsingurmesaj.peadresasecretariat@dspjtulcea.ro. iar la
subiectul mesajului se va scrie "dosar concurs asistent medical, numele persoanei ~i postul
pentru care doreste sa concureze", cu urmatoarele acte:
o cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, adresata
conducatorului
autoritatii sau institutiei publice organizatoare - Anexa nr.2;
o declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (DE)
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 si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Reguiamentui general privind
protectia datelor), cu rnodificarile ulterioare - Anexa nr. 4;



o copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de
casatorie,
dupa caz;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor - diploma de bacalaureat ~i scoala
postliceala sanitara in specialitatile solicitate, diploma de absolvire a invatamantului superior
de trei ani In specialitate sau diploma de licenta in specialitate ~i ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta Indeplinirea
conditiilor specifice ale postului;
o copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca, in
meserie si/sau in specialitatea studiilor solicitate, in copie;
o cazierul judiciar sau 0 declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza - Anexa nr. 3;
o 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 primit pe email de la medicul de
familie al candidatului);
o copie dupa certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor
si Asistentilor Medicali din Romania, vizat la zi.
o curriculum vitae, model comun european si scrisoare de intentie;
o declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al
acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica - Anexa nr. 5
CRITERII DE SELECTIE PENTRU POST:
o dosarul de inscriere sa contina toate documentele solicitate;
o au intaietate candidatii care au experienta in domeniul sanitar (eventual prin voluntariat);
o indeplinirea conditiilor de studii si vechime;
o competente/specializari detinute, cele din domeniul medical fiind prioritare;
o media de absolvire a studiilor;
o motivatia candidatului,
Selectia dosarelor are loc pe data de 19 noiembrie 2021 ,ora 10.

PRECIZARI SUPLIMENTARE:
Conform 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 publice de executie ~i conducere, pe
perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in baza
art.11 din Legea m.SS/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, aprobata prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 905 din 26 mai
2020, modificat ~i completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 in situatia in care se
depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selectia dosarelor sunt admi~imai
multi candidati, se organizeaza proba de interviu.
REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR SE VOR AFI~A PE
PAGINA DE INTERNET A INSTITUTIEI, www.dspjtulcea.ro. in data de 19 noiembrie
2021, ora 16,00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, in cazul in care sunt
admi~imai multi candidati pe post la selectia dosarelor.



In cazul in care se incheie contractul individual de munca, se va depune obligatoriu
cazierul judiciar in eel mai scurt timp, dar nu mai tarziu in 5 zile lucratoare de la incheierea
contractu lui individual de munca.
La data prezentarii, la sediul institutiei, pentru incheierea contractului individual de munca,
candidatii declarati adrnisi vor prezenta actele in original, pentru certificare.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane, Normare , Organizare,
Salarizare al DSP Tulcea, telefon 0240/534134 int.218.

ATENTIE!
Posturile afisate se ocupa in conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare, pe perioada determinata, prin derogare de la prevederile legale in
vigoare, prin numire, lara concurs. Numirea se face prin act administrativ al directorului
executiv al DSP Tulcea, cu incadrarea in limita numarului maxim de posturi aprobate de catre
Ministerul Sanatatii prin statul de functii si cu stabilirea drepturilor salariale pentru functia
ocupata in conformitate cu Legea - cadru nr.153/20 17 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ~i ineeteazi de drept in eel
mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerts.



ANEXANR.2
la rnetodologie

CERERE

pentru inscriere la selectia dosarelor, angajare tarA concurs pe perioada determinata,
personal contractual, in baza a11. 11 din Legea or. 5512020 privind unele masuri pentru
prevenirea ~icombaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Subsemnatul(a), ,
cu domiciliul in localitatea , str.
........................................................ nr , ap , judetul , telefon "
mobil , posesor/posesoare alia C.1. seria nr. . , eliberat de
........................... la data de , va rog sa imi aprobati depunerea dosarului
pentru angajarea pe perioada determinata, conform art. 11 din Legea nr. 5512020 privind
unelemasuri pentru prevenirea ~icombaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de
... . .. .. ...... . .. .. . .. .. .. . din cadrul Compartimentuiui
........................................................................................................................................................

Dosarul de inscriere le selectie contine urmatoarele documente:
........... , .
••••• •••••••••••••••••••••••• t .

...........................................................................

........................................................................

Data .. Semnatura · .



ANEXANR.3
la metodologie

DECLARA TIE*)
pe propria raspundere privind anteeedentele penale

Subsemnatul( a), .
posesor/posesoare alia C.1. seria nr , eliberata de la data
de , domiciliaua) in , cunoscand
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere
ca nu am antecedente pen ale ~i nu fae obieetul niciunei proeeduri de cercetare sau de urmarire
penala.

Data . Semnatura .

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



ANEXA NR.4
la rnetodologie

DECLARATIE
pe propria raspundere

Subsemnatul(a), .
posesor/posesoare alIa C.1. seria nr. . , eliberata de la data de
......... domiciliaua) in
............................................................................................................................... , declar pe
propria raspundere ca sunt/nu sunt lncadrat/incadrata la 0 alta institutie publici sau privata si,
in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea
masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de argenta de sanitate publica
international! determinata de infectia eu COVID-19 $i stabilirea unor masuri in vederea
prevenirii ~i limitarii efectelor epiderniei, eu modificarile ~i completarile ulterioare, nu rni
aflu In situatia de carantina sau izolare la domiciliu ~iam luat cunostinta de prevederile art.
326 din CoduJ penal privind falsul in declaratii ~ide eele ale art. 352 din Codul penal cu
privire la zadarnicirea bolilor.

Data .. Semnatura



ANEXANR.5

la metodologie

DECLARATIE

Subsemnatul(a), ,
declar ca am luat cunostinta de drepturile mele conform legislatiei in materie de prelucrare de
date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/20]6, ~i imi exprim
consimtamantul pentru prelucrarea datelor prevazute in cererea de inscriere la selectia
dosarelor, angajare tara concurs pe perioada determinata, personal contractual, in baza art. II
din Legea Ilr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor
pandemieide COVID-19, iar pentru cei declarati admisi, pe toata durata angajarii.
Refuzul acordarii consimtamantului atrage imposibilitateaparticiparii la concurs.
..DA, sunt de acord.
..NV sunt de acord.
Mentionez ca sunt de acord cu afisarea numelui in lista cu rezultatele concursului, publicata

pe internet, la adresa .
................................................................................

Data . Semnatura



DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata , cetatean roman,

fiul/fiica lui ~i alia , nascut/nascuta la

................................... .in ,domiciliat/domiciliata ..

........................... , legitimat/legitimata cu , cunoscand

prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratll, dupa luarea la cuno~tinla

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

dosar ~i deconspirarea Securltatii, aprobata cu modificari si completari prin legea

nr.293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, declar prin prezenta, pe propria

raspundere, ca am fost/nu am fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

Data ..

semnatura ..


