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ANUNT

Dlrectia de 5anatate Publica a Judetului 5ibiu, in conformitate cu prevederile Ordinului
M5 nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor
vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului 5anatatii ~i unitatilor aflate in
subordinea, coordonarea ~i sub autoritatea Ministerului 5anatatii, inclusiv functiile publice de
executie ~i conducere, pe perioada determinate, in contextul instituirii starll de alerts pe
teritoriul Romaniei, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele rnasurl pentru

prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ~i a prevederilor art. 21 din Legea
nr. 136/2020 privind instituirea unor rnasuri in domeniul sanatatii publice in situatil de risc

epidemiologic ~i biologic, cu modlflcarile ~i completarile ulterioare, organizeaza procedure de
ocupare fara concurs, cu contract individual de rnunca pe durata determinata, a unui post
vacant de aslstent medical generalist cu S in cadrul Compartimentului de supraveghere
eplderniologlca ~i control boli transmisibile.

Contractul individual de rnunca lnceteaza de drept in eel mult 30 de zile de la data
incetarll starll de alerta.

I. Conditii generale de participare :

a) are cetatenia romana, cetatenle a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba rornana, scris ~i vorbit;
c) are varsta minima reglernentata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercltiu;

e) are 0 stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatlle sanitare abilitate;

f) Indeplineste conditiile de studii sl, dupa caz, de vechime sau alte conditil specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condarnnata definitiv pentru savarsirea unei infractluni contra umanltatll, contra
statului ori contra autoritatll, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care lrnpledica lnfaptuirea



[ustitiei, de fals ori a unor fapte de coruptle sau a unei lnfractiuni savarstte cu intentie, care ar
face-o incornpatlblla cu exercitarea functiei, cu exceptia sltuatiei in care a intervenit
reabilitarea.

II. Conditii specifice pentru ocuparea posturilor :

Studii de specialitate, facultate de rnedlclna, scoala postliceala sanltara
Specializari

Cunostlnte de operare/programare pe calculator

Disponibilitate pentru lucru in program prelungit sau in zile de repaos saptarnanal, in
cazul unor situatli de urgenta, la solicitare.

Dosarul de inscriere va cuprinde urrnatoarele documente :

- cererea, in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, Insotlta de
declaratla privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nr. 190/2018 privind rnasuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectla
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera
circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor), cu modificarile ulterioare, anexele nr. 2 ~i 4;
- copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de
casatorle, dupa caz;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea
unor speciallzari, precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea condltillor specifice
ale postului ;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in rnunca, in
meserie ~i/sau in specialitatea studiilor, dupa data de 01.01.2011, raport REVISALin copie;
- cazierul judiciar sau 0 declaratle pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza - anexa nr. 3;
- adeverlnta rnedicala eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care sa rezulte
ca este apt din punct de vedere fizic ~i neuropsihic pentru exercitarea actlvltatll pentru postul
pentru care candldeaza (se accepts 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 lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia,
in conditllle prevazute de legislatia specifica (functle publica) - anexa nr. 5

Candidatli vor transmite dosarele de inscriere in format electronic, prin e-mail la adresa
runos@dspsibiu.ro, in perioada : 18.10.2021, ora 10.00 - 20.10.2021, ora 10,00.

Documentele vor fi scanate intr-un singur fisier, in format pdf, cu denumirea : .Dosar concurs _
denumirea postului ~i numele candidatului".



In sltuatla in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectla
dosarelor sunt admisl mai multi candldatl, se organlzeaza proba de interviu.
In sltuatla in care in urma selectlel dosarelor ramane un singur candidat, acesta va fi declarat
admis fara a mai fi organlzata proba de interviu.

BIBLIOGRAFIA STABILITA PENTRU PROBA DE INTERVIU :

- HGNr. 932 din 9 septembrie 2021, privind prelungirea starli de alerta pe teritoriul Rornaniei
incepand cu data de 10 septembrie 2021, precum ~istabilirea masurilor care se apllca pe durata
acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVIO-19
- OROINNr. 1829/2020 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informational utilizat
in raportarea datelor referitoare la infectla cu virusul SARS-CoV-2,modificat prin OROIN Nr.
1886/2020 din 6 noiembrie 2020 privind modificarea ~i completarea Ordinului ministrului
sanatatii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informational utilizat in raportarea datelor
referitoare la infectia cu virusul SARS-CoV-2.
- Algoritmul de raportare al cazurilor de COVIO-19elaborat de Institutul National de Sanatate
PublicaBucuresti - Centrul National de Supravegehre~iControl al Bolilor Transmisibile
- Legeanr.55/2020 privind unele rnasuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei
de COVIO-19,cu modlficarile ~i cornpletarlle ulterioare;
- Legea nr.136/2020, republicata, privind instituirea unor rnasuri in domeniul sanatatii publice
in situatii de risc epidemiologic ~ibiologic, cu modificarile ~icornpletarlle ulterioare.
- HGR Nr. 1031/2020 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare
impotriva COVIO-19in Romania
- 1555teste nursing pentru asistenti medicali
- Legea649/2001 pentru aprobarea Ordonantei nr.53/2000 privind obligativitatea raportarii
bolilor si a efectuarii vaccinarilor
- HG 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru
supraveghereabolilor transmisibile.
- OROIN 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de
raportare a bolilor transmisibile.
- OROINMS nr.1226/2012 pentrru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatea medicala si a Metodologiei de culegere a datelor pentru bazanationala
de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
- OROINMS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare
- OROINMSnr.ll0l/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare
- Epidemiologice practica, autor Stelian Bocsan
- Urgente medico-chirurgicale, autor LucretiaTitirca.

Rezultatul selectlel se va publica pe site-ul lnsltltutiei www.dspsibiu.rola data de 21.10.2021,
ora 12.00, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, in cazul in care sunt adrnisl
mai multi candldatl pe post la selectla dosarelor.

Candidatll admisi vor prezenta la angajare actele prevazute ~i in original, in vederea veriflcarf
conforrnitatil copiilor cu acestea.



Raporturile juridice incheiate potrivit prevederilor art. 11 din din Legea nr. 55/2020, privind
unele masur! pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,lnceteaza
de drept la 30 de zile de la incetarea starii de alerta,

Relatli suplimentare la telefon : 0369.801.811, intre orele 8.00 - 15.00.


