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In contextul Ordonantei de Urgenta nr.40 din 2 aprilie 2020 privind intarirea capacitatii administrative a

sistemului sanitar, publicata in Monitorul Oficial nr. 281 din 3 aprilie 11, avand in vedere caracterul inalt

contagios al COVID - 19, conform art.3, pe perioada situatiei de urgenta , prin derogare de la prevederile

legale in vigoare, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate

in subordinea, coordonarea si autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile pub lice de executie si de

conducere, pot fi ocupate si de catre personal contractual, Tara organizarea concursului, in mod direct, prin

numirea de catre ordonatorul de credite, cu stabilirea drepturilor salariale pentru functia ocupata, conform

Legii - cadru nr.153/20 17 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ~i

completarile ulterioare. Raporturile juridice incheiate potrivit prevederilor, inceteaza de drept la 45 zile de la

incetarea starii de urgenta.
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI IA~I,

demareaza procedura de angajare Taraconcurs pe perioada determinata de maximum 6 luni, personal

contractual, dupa cum urmeaza:

_ 10 posturi de medici, specialitatea epidemiologie, la Compartimentul supraveghere

epidemiologica si control boli transmisibile

_ 2 posturi de medici, specialitatea igiena, la Compartimentul evaluare factori de rise din

mediul de viata si de munca;

_ 20 posturi de asistenti medicali generali~ti sau igiena, cu scoala postliceala sanitara, cu studii

superioare sau studii superioare de scurta durata, VECHIME MINIM 1AN ca asistent medical

(vechime doveditd cu carnetul de muncd sau dupa caz cu adeverinte care atesta vechimea in muncd si in

specialitate), la Compartimentul supraveghere epidemiologies si control boli transmisibile;

_ 1post ana list grad lA, nivel studii S, cu minim 6 ani si 6 luni vechime in activitatea de informatica

(vechime dovedita cu carnetul de munca sau dupa caz cu adeverinte care atesta vechimea in munca si in

specialitate), la Compartimentul statistica si informatica in sanatate publica;
_ 2 posturi opera tori date treapta I, nivel studii M, cu minim 6 ani si 6 luni vechime in activitate

la Compartimentul statistics si informatica in sanatate publica.



Conditii generale de participare pentru toate posturile:

are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a state lor apartinand

Spatiului Economic Europeansi si domiciliul in Romania;

cunoaste limba romana, scris ~i 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 accepta si documentul prim it

electronic de la medicul de familie al candidatului);

indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime 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 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;

Documente necesare pentru inscriere si Conditii de studii si vechime:

L La inscrierea pentru angajarea pe posturile de medici specialitatea epidemiologie si igiena,

candidatii vor trimite dosarele electronic pana la data de 15 aprilie 2020, orele 13,00, prin e-mail, in format

jpg sau pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie "dosar

concurs medic .yinumele persoanei ", cu urmatoarele acte:
cererea In care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze - MODEL ATA~AT;

declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu earacter personal conform

prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 20161679 al

Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in eeea ce

priveste prelucrarea datelor eu caracter personal- MODEL ATA~AT;

copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat nastere, certificat casatorie, dupa caz;

copie xerox de pe diploma de licenta



- ----------------------------------------

copie xerox de pe certificatul de medic specialistlprimar epidemiologie sau igiena, dupa caz, eliberat

de Ministerul Sanatatii;

copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455

alin.(l) lit.e) sau f), la art.541 alin.(l) lit.d) ori e), respectiv la art. 628 alin.(l) lit.d) sau e) din Legea

nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;

cazierul judiciar sau 0 declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca

incompatibil cu functia pentru care candideaza - MODEL ATA~AT;

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 prim it pe email de la medicul de familie al candidatului);

curriculum vitae format EUROPASS

copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor

specializari si perfectionari;

declaratie pe propria raspundere ca nu este incadrat/incadrata la 0 alta institutie publica sau privata ~i

nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu conform Ordin MS nr.414111.03.2020, modificat si

completat prin Ordinul MS nr. 497125.03.2020 - MODEL ATA~AT.

2. La inscrierea pentru angajarea pe posturile de asistenti medicali cu scoala postliceala sanitara

(absolventi ai scolii postliceale sanitare in specialitatea asistent medical generalist sau igiend, sau sa detina

diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG. 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, specialitatea asistent medical generalist si igiena,

candidatii vor trimite dosarele electronic, pana la data de 15 aprilie 2020, orele 13,00, prin e-mail, in format

jpg sau pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie "dosar

concurs asistent medical si numele persoanei ", cu urmatoarele acte:

cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei pub lice organizatoare

MODEL ATA~AT;;



declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform

prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 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- MODEL ATA~A T.

copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat nastere, certificat casatorie, dupa caz;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor - diploma de bacalaureat si 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, copiile

documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

copia cametului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie

si/sau in specialitatea studiilor solicitate;

cazierul judiciar sau 0 declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca

incompatibil cu functia pentru care candideaza - MODEL ATA~AT;

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 prim it pe email de la medicul de familie al candidatului);

copie dupa certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor ~l

Asistentilor Medicali din Romania, vizat la zi.

curriculum vitae format EUROPASS

declaratie pe propria raspundere ca nu este incadrat/incadrata la 0 alta institutie publica sau privata si

nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu conform Ordin MS nr.4141l1.03.2020, modificat si

completat prin Ordinul MS nr. 497/25.03.2020 - MODEL ATA~AT.

3. La inscrierea pentru angajarea pe postul de analist grad lA, nivel studii S, cu minim 6 ani ~i 6 luni

vechime in activitatea de informatica, candidatii vor trimite dosarul electronic, pana la data de 15 aprilie

2020, orele 13,00, prin e-mail.informatjpgsaupdf.intr-unsingurmesaj.peadresadsp99@dspiasi.ro. iar la

subiectul mesajului se va scrie "dosar concurs analist fA si numele persoanei", cu urmatoarele acte:

cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze adresata conducatorului

autoritatii sau institutiei pub lice organizatoare- MODEL ATA~AT;

declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform

prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 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- MODEL ATA~AT;

scrisoarea de motivatie;



copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat nastere, certificat casatorie, dupa caz;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor - diploma de licenta in specialitate precum si a

altor acte care atesta efectuarea unor specializari/perfectionari;

copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie

si/sau in specialitatea studiilor solicitate;

cazierul judiciar sau 0 declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca

incompatibil cu functia pentru care candideaza - MODEL ATA~AT;

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);

curriculum vitae format EUROPASS;

_declaratie pe propria raspundere ca nu este incadrat/incadrata la 0 alta institutie publica sau privata si nu se

afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu conform Ordin MS nr.414111.03.2020, modificat si

completat prin Ordinul MS nr. 497/25.03.2020 - MODEL ATA~AT.

4. La inscrierea pentru angajarea pe posturile de operator date, treapta I, nivel studii M, cu minim 6

ani si 6 luni vechime in activitate, la Compartimentul statistica si informatica in sanatate publica, candidatii

vor trimite dosarul electronic, pana la data de 15 aprilie 2020, orele 13,00, prin e-mail, in format jpg sau

pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasLro, iar la subiectul mesajului se va scrie "dosar concurs

operator date si numele persoanei ", cu urmatoarele acte:

cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze adresata conducatorului

autoritatii sau institutiei pub lice organizatoare- MODEL ATA~AT;

declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform

prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 20161679 al

Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal- MODEL ATA~AT ;

scrisoarea de motivatie;

copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat nastere, certificat casatorie, dupa caz;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor - diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire

a invatamantului postliceal, precum si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari/perfectionari;

copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie

si/sau in specialitatea studiilor solicitate;



cazierul judiciar sau 0 declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l fad

incompatibil cu functia pentru care candideaza;

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 candideazat

se accepta si documentul prim it pe email de la medicul de familie al candidatului);

curriculum vitae format EUROPASS;

declaratie pe propria raspundere ca nu este incadrat/incadrata la 0 alta institutie publica sau privata ~i

nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu conform Ordin MS nr.414/11.03.2020, modificat si

completat prin Ordinul MS nr. 497/25.03.2020 - MODEL ATA~AT.

CRITERII DE SELECTIE:

indeplinirea conditiilor de studii ~ivechime;

au intaietate candidatii care au experienta in domeniul sanitar;

competente/specializari detinute, cele din domeniul medical fiind prioritare

motivatia candidatului

disponibilitatea candidatului

PRECIZARI SUPLIMENT ARE
In cazul in care se incheie contractu I 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 contractului individual de

munca.
La data prezentarii, la sediul institutiei, pentru incheierea contractului individual de munca, candidatii

declarati admisi vor prezenta actele in original, pentru certificare.

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR SE VOR AFISA, "

PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUTIEI, www.dspiasi.ro. LA DATA DE

15.04.2020, ORA 1500
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane, Normare , Organizare, Salarizare al

DSP Iasi, telefon 0232/210900 int.218.
Raporturile juridice incheiate potrivit prevederilor, inceteaza de drept la 45 zile de la incetarea

starii de urgenta.
DIRECTOR EXECUTIV,

Responsabil pr
Ec. Laura s


