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ANUNT ANGAJARE PERSONAL 

 

 

Directia de Sanatate Publica Hunedoara, cu sediul in Deva, str. 1 Decembrie, 

nr.58, telefon: 0254211848, fax: 0254213758, judetul Hunedoara, in 

bazaOrdinului Ministerului Sanatatii nr.569/06.04.2020 pentru repartizarea 

numarului maxim de posturi prevazut la pct.I din anexa nr.2 la HG 144/2010 

privind organizarea si functionarea Ministerului  Sanatatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare, raportat la art.3, alin.1, din OUG 40/2020 privind 

intarirea capacitatii administrative a sistemului sanitar, angajeaza pe perioada 

determinata, fara concurs, pe perioada starii de urgenta, cu incetare de drept a 

contractului individual de munca la 45 de zile de la incetarea starii de urgenta, 

urmatoarele categorii de personal contractual: 

 

 

- la compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile 

                2 posturi de medic primar/ specialist in specialitatea epidemiologie 

                2 posturi de asistent medical igiena/ medicina generala* 

                2 posturi statistician medical 

- la laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica 

                 1 post de medic de medicina de laborator 

                 2 posturi asistenti medicali de laborator 

                 1 post chimist 

- la compartimentul de evaluare si promovare a sanatatii 

                 1 post medic  

 

 

 

*Nota: asistentii medicali de igiena au prioritate fata de asistentii medicali 

generalisti 
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Conditii generale de participare: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor membre ale Uniunii Europene  sau a 

statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul 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 o 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; 

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 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 posturile de medici: 

 

Dosarele vor contine urmatoarele documente: 

a) cerere de angajare adresata conducatorului institutiei publice din care sa reiasa 

postul pentru care doreste angajare; 

b) copie xerox de pe diploma de licenta de medic; 

c) copie a certificatului de medic primar/specialist in specialitatea postului; 

d) copia certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in 

curs; 

e) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre 

sanctiunile prevazute la art.455, alin.(1), lit.e din Legea nr.95/2006, 

republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

f) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente 

penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si 

neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pe care doreste sa se 

angajeze 

h) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in 

specialitatea studiilor( dupa caz); 

i) copie carte de identitate in termen de valabilitate; 

j) curriculum vitae format EUROPASS. 

 

Conditii specifice pentru posturile de asistenti medicali igiena/MG 

 

-Diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii 

postliceale prin echivalare conform HF nr.797/1997; 

-Vechime minim 6 luni in specialitatea studiilor necesare ocuparii posturilor: 

igiena /MG; 

-Cunostinte operare pe calculator 

 

 



Dosarul de inscriere va contine in mod obligatoriu urmatoarle 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) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, 

in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

e) cazierul judiciar sau o 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 cel mult 6 luni anterior derularii concursului 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 din care face parte candidatul: CMR/OAMGMAMR/OBBC-dupa 

caz, cu viza la zi. 

 

Conditii specifice pentru postul de chimist 

 

-Diploma de licenta in specialitate 

-Vechime in specialitate 6 luni 

 

Dosarul de inscriere va contine in mod obligatoriu urmatoarle 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)   copie xerox de pe diploma de licenta; 

d)   copia certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in 

curs; 

e)   cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente 

penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f)   certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si 

neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pe care doreste sa se 

angajeze 

g)   copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in 

specialitatea studiilor; 

h)   curriculum vitae format EUROPASS. 

 

 

Conditii specifice pentru postul de statistician 

 

-nivel de studii- medii de specialitate sau studii medii 

-diploma de bacalaureat 

-acte doveditoare ale studiilor absolvite 

 



 

 

 Dosarul de inscriere va contine in mod obligatoriu urmatoarle 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) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, 

in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

e) cazierul judiciar sau o 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 cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 

candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae format EUROPASS; 

 

 

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, 

numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul 

Sanatatii. 

 

In cazul in care se incheie contractul individual de munca, se va depune 

obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, respectiv inainte de incheierea 

contractului individual de munca. 

 

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: deva@asphd.ro pana marti 14.04.2020 ora 12 

 

Rezultatul selectiei dosarelor se va afisa in data de 14.04.2020 ora 15 

 

Interviul va avea loc in data de 15.04.2020 ora 10, iar rezultatul interviului va 

fi afisat in aceeasi zi la sediul institutiei si pe site. 

 

Relatii la telefon 0254211848 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV DEL., 

Ec. Mezei Ioan Sebastian 

 

 

 Comp.RUNOS, 

                                                                                                            Ec. Fer Ioana 
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