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ANUNT
Avand In vedere:

prevederile art. 11 din Legea nr. 55/15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

prevederile OMS nr.905/ 26 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fora
concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanata/ii §i unitdtilor
ajlate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanata/ii, inclusiv functiile
pub lice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alertd
pe teritoriul Romdniei, conform art. 11 din Legea nr. 5512020 privind unele masuri pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Directia de Sanatate Publica Vaslui, cu sediul In Vaslui, str. Republicii nr.367,
organizeaza procedura de ocupare lara concurs, pe perioada starii de alerta, pentru urmatoarele
posturi de personal contractual vacante si temporar vacante:

Compartiment Supraveghere epidemiologica ~icontrol boli transmisibile:
1 post vacant de asistent medical farmacie cu studii postliceale (PL);
1 post vacant de asistent medical principal igiena cu studii postliceale (PL);
liz post vacant de asistent medical generalist debutant cu studii postliceale (PL).

Compartiment Evaluare factori de rise din mediul de viata ~imunca:
I post vacant de medic specialist medicina muncii;
I post temporar vacant de asistent medical generalist cu studii postliceale (PL).

Laborator diagnostic microbiologic:
I post vacant de biolog.

Laborator chimie sanitara ~i toxicologie:
1 post vacant de asistent medicallaborator cu studii postliceale (PL).

Compartiment Administrativ ~imentenanta:
I post vacant de inspector de specialitate IA.

Poate participa pentru ocuparea postului, persoana care indeplineste urmatoarele conditii
generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si dorniciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, 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

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;



f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fast 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 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 pentru pentru postul de asistent medical principal igiena (PL):
_ diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin

echivalare conform H.G.nr.797/1997;
- specialitatea: igiena;
_ certificat/adeverinta de grad principal 'in specialitatea respectiva;
- 5 ani vechime ca asistent medical.

Conditii specifice pentru posturile de asistent medical generalist, farmacie respectiv,

laborator (PL):

diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin
echivalare conform H.G.nr.79711997;
specialitatea: generalist, laborator, respectiv farmacie;
6 luni vechime In specialitate.

Conditii specifice pentru posturile de asistent medical generalist debutant (PL):
diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin
echivalare conform H.G.nr.7971l997;
specialitatea: generalist.

Conditii specifice pentru postul de biolog:
diploma de Iicenta in specialitatea biologie;
6 luni vechime in specialitate.

Conditii specifice pentru pentru postul de inspector de specialitate grad IA:
studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul
inginerie, economie sau drept.
9 ani vechime In specialitate;
cunostinte operare PC - nivel mediu.

Procedura de ocupare pe perioada starii de alerta a posturilor vacante si temporar vacante, se
realizeaza In 2 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) selectia dosarelor de inscriere;
b) interviul (in cazul in care se depun mai multe dosare pentru un post);

A Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedents.
In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt

admisi mai multi candidati, se organizeaza proba interviu.
In situatia in care, in urma selectiei dosarelor ramane un singur candidat, acesta va fi deciarat admis

lara a mai fi organizata proba interviu.

Dosarul de inscriere pentru posturile de asistent medical trebuie sa contina urmatoarele
documente:

1. cererea, In care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, insotita de declaratia
privind consirntamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.
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- - - - - . - - - - -- -------------------- ------- ---

190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (VE) 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 ~i de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare- Anexa 2
si Anexa 5 la prezentul anunt;

2. copia actului de identitate In termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa
caz;

3. 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
(inclusiv copia certificatului de membru OAMGMAMR filiala Vaslui, vizat pe anul 'in curs, certificatul
de grad principal, dupa caz);

4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca, in meserie
si/sau In specialitatea studiilor, in copie;

5. cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca
incompatibil cu functia pentru care candideaza - Anexa 3 la prezentul anunt;
6. 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 e-mail de la medicul de familie al candidatului);

7. curriculum vitae, model comun european;
8. declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la 0 alta institutie publica sau

privata si nu se afla In situatia de carantina sau izolare la domiciliu -Anexa 4 la anunt;
9.declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in

conditiile prevazute de legislatia specifica (functie publica) - AI]cx.£!.nr. 6 la anunt.

Dosarul de inscriere pentru postul de biolog trebuie sa contina urmatoarele documente:

1. cererea, In care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, insotita de declaratia
privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.
190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (VE) 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 ~i privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare- Anexa 2
~iAnexa 5 la prezentul anunt;
2. copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa

caz;
3. 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,
inclusiv:

a)copie xerox de pe diploma de licenta;
b)copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in

curs;
cjdovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile
prevazute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind
exercitarea projesiunilor de biochimist, biolog ~i chimist, injiinfarea, organizarea
~i junclionarea Ordinului Biochimi~tilor, Biologilor ~i Chimi~tilor in sistemul
sanitar din Romania;

4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea In munca, In meserie
~i1sauIn specialitatea studiilor, In copie;

5. cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca
incompatibil cu functia pentru care candideaza - Anexa 3 la prezentul anunt;

6. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care sa rezulte ca este
apt din punct de vedere fizic ~i neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care
candideaza (se accepta ~idocumentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

7. curriculum vitae, model comun european;
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8. declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la 0 alta institutie publica sau
privata si nu se ami in situatia de carantina sau izolare la domiciliu -Anexa 4 la anunt;
9.declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, In

conditiile prevazute de legislatia specifica - Anexa nr. 6 la anunt.

Dosarul de inscriere pentru postul de inspector de specialitate IA trebuie sa contina
urmatoarele documente:

1. cererea, in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, Insotita de declaratia
privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.
190/2018 privind rnasuri de punere in aplicare a Regulamentului CUE) 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 95/461CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare- Anexa 2
~iAnexa 5 la prezentul anunt;
2. copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa

caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca, in meserie

si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa 11fad

incompatibil cu functia pentru care candideaza - Anexa 3 la prezentul anunt;
6. 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 e-mail de la medicul de familie al candidatului);

7. curriculum vitae, model comun european;
8. declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la 0 alta institutie publica sau

privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu -Anexa 4 la anunt;
9.dec1aratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in

conditiile prevazute de legislatia specifica (functie publica) - Anexa nr. 6 la anunt.

Copiile documentelor de mai sus vor fi semnate de catre titular pe fiecare pagina si vor fi transmise
in format electronic (scanat) pe adresa de e-mail runos@dspvs.ro. intr-un singur mesaj cu subiectul "
dosar concurs post si numele persoanei", in term en de maximum 2 zile lucratoare de la
afisarea anuntului, respectiv pana la data de 12.10.2020, orele 16.00.

Selectia dosarelor va avea loc in data de 13.10.2020.

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor se vor afi~a pe pagina de internet a institutiei,
www.dspvs.ro. in data de 13.10.2020, pan a la ora 16.00, cu specificarea datei de organizare a probe) de
interviu, in cazul in care sunt admi~i mai multi candidati pe post la selectia dosarelor.

Candidatii declarati admi~i la procedura de ocupare pe perioada determinata, vor prezenta la
incheierea contractului individual de munca, cazierul judiciar, precum ~ioriginalele documentelor depuse
in copie la dosar, in vederea certificarii conformitatii.

In conformitate cu prevederile art.9 din OMS nr. 90512020, numirea pe post a candidatilor
dec1arati "admi~i" se face prin ordin al ministrului sanatatii ~i inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de
la data incetarii starii de alerta, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele miisuri
pentru prevenirea $i combaterea electelor pandemiei de COVID-19.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0725218683, compartiment RUNOS.

DIRECTOR EXECUTIV
VLA ELA


