In baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul
Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului
Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul
instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat si completat
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI GORJ
demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de
alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30
de zile de la data încetării stării de alertă, după cum urmează:
-

1 post inspector de specialitate IA (specialitate drept), nivel studii S, din cadrul
Compartimentului de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile –
Departamentul de supraveghere in sanatate publica;

Condiții generale de participare pentru toate posturile:
- are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România ;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă
și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
- îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice de participare:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in
specialitatea drept;
-

Vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani.

Documente necesare pentru înscriere și Condiții de studii si vechime:
La înscrierea pentru angajarea pe 1 post inspector de specialitate IA (specialitate
drept), nivel studii S, la Compartimentului de supraveghere epidemiologica si control boli
transmisibile – Departamentul de supraveghere in sanatate publica, candidații vor trimite dosarul
electronic, în perioada 17.02.2022, orele 8:00 – 18.02.2022, orele 14:00 prin e-mail, în format jpg
sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa office@dspgorj.ro, iar la subiectul mesajului se va
scrie “dosar concurs inspector de specialitate IA și numele persoanei”, cu următoarele acte:
- cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia
privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii

nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările
ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 4;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de
căsătorie, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3;
– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte
că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru
care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al
candidatului);
– curriculum vitae, model comun european;
– declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia,
în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) - anexa nr. 5.
Bibliografie necesara ocuparii postului de inspector de specialitate IA:
- Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc
epidemiologic si biologic, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin nr. 1513/2020 pentru aprobarea planului privind modalitatea de aplicare de catre directiile
de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de catre Institutul National de Sanatate
Publica, de catre unitatile sanitare, precum si de catre serviciile de ambulanta judetene si Serviciul
de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si de medicii de familie a masurilor in domeniul sanatatii publice in
situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Ordin nr. 1829/2020 pentru aprobarea fluxului informational utilizat in raportarea datelor
referitoare la infectia cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii organizatorice
ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cu modificarile si
completarile ulterioare;
PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:
Conform Metodologiei privind ocuparea fără concurs, a posturilor vacante sau temporar
vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub
autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă
determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, in baza art.11 din Legea

nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905 din 26 mai 2020, în situația în care se depun
mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți
candidați, se organizează proba de interviu.
SELECȚIA DOSARELOR VA AVEA LOC ÎN DATA DE 21.02.2021,
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE
PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI ÎN MAXIMUM 24 DE ORE DE LA DATA
SELECȚIEI DOSARELOR, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în
care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.
În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul
judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului
individual de muncă.
La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă,
candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Runos al DSP Gorj, telefon
0253210061.
Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor, încetează de drept la 30 de zile de la
încetarea stării de alertă.

Director executiv,
Ec. Stoian Vasile Narcis

ANEXA 1

la metodologie
MODEL - CERERE
(pentru funcţiile publice)
Autoritatea/Instituţia publică ........................
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Funcţia publică solicitată
│
├──────────────────────────────────────────────────┤
│Date personale
│
│Numele: Prenumele:
│
│Adresa: Nr. de telefon:
│
│Data naşterii: Locul naşterii:
│
│Starea civilă: Copii:
│
│Stagiul militar:
│
├──────────────────────────────────────────────────┤
│Studii generale şi de specialitate:
│
│Studii medii liceale sau postliceale:
│
├──────────────────────────────────────────────────┤
│
│
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Instituţia
│Perioada │Diploma │
│
│
│
│obţinută│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│Studii superioare de scurtă durată:
│
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Instituţia
│Perioada │Diploma │
│
│
│
│obţinută│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│Studii superioare de lungă durată:
│
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Instituţia
│Perioada │Diploma │
│
│
│
│obţinută│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
│
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Instituţia
│Perioada │Diploma │
│
│
│
│obţinută│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│Alte tipuri │
│
│
│
│de studii:
│
│
│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│Instituţia
│Perioada │Diploma │
│
│
│
│obţinută│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│Limbi străine (slab, bine, foarte bine)*):
│
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Scris
│Citit
│Vorbit │
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤

│
│
│
│
│
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│*) Se va menţiona şi limba maternă, acolo unde
│
│este cazul.
│
├──────────────────────────────────────────────────┤
│Cunoştinţe operare calculator:
│
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Cariera
│
│
│
│
│profesională:│
│
│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│Perioada
│Instituţia│Funcţia │Principalele
│
│
│/Firma
│deţinută│responsabilităţi│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│Detalii despre ultimul loc de muncă (Se vor
│
│menţiona calificativele acordate la evaluarea
│
│performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă│
│este cazul.):
│
├──────────────────────────────────────────────────┤
│Persoane de contact pentru recomandări:
│
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Numele şi
│Instituţia│Funcţia │Nr. de telefon │
│prenumele
│
│
│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
└─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┘

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la
falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate, că îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art. 445 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu mă aflu în una dintre situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.
Data ...........................
Semnătura ..................
ANEXA 2

la metodologie
CERERE
pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată,
personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Subsemnatul(a), ....................., cu domiciliul în localitatea ................... str. ............... nr. ..... ap.
....., judeţul ................., telefon ..................., mobil .................., posesor/posesoare al/a C.I./seria
............ nr. ................., eliberată de ................. la data de ....................., vă rog să îmi aprobaţi
depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
pe postul de ....................... din cadrul Compartimentului ................................
Dosarul de înscriere la selecţie conţine următoarele documente:
...............................................................................................
Data:
Semnătura

ANEXA 3

la metodologie
DECLARAŢIE*)
pe propria răspundere privind antecedentele penale
*) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Subsemnatul(a), ..........................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ......... nr. ..............,
eliberată de .................... la data de ................, domiciliat(ă) în .................................., cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu
am antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală.
Data ..............
Semnătura ........................
ANEXA 4

la metodologie
DECLARAŢIE
Subsemnatul(a), .........................................., declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele
conform legislaţiei în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor) şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în
cererea de înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal
contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declaraţi admişi, pe toată durata
angajării.
Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la selecţie.
[ ] DA, sunt de acord.
[ ] NU sunt de acord.
Menţionez că sunt de acord cu afişarea numelui în lista cu rezultatele selecţiei, publicată pe
internet la adresa ............................. .
Data
Semnătura
ANEXA 5

la metodologie
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata ............................... (numele şi toate prenumele din actul de
identitate, precum şi eventualele nume anterioare), cetăţean român, fiul/fiica lui ...............................
(numele şi prenumele tatălui) şi al/a ................................. (numele şi prenumele mamei),
născut/născută la ................... (ziua, luna, anul) în .................................. (locul naşterii:
localitatea/judeţul), domiciliat/domiciliată în ................................ (domiciliul din actul de
identitate), legitimat/legitimată cu ................................. (felul, seria şi numărul actului de identitate),
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la
cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la

propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că
am fost/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-c) din
ordonanţa de urgenţă anterior menţionată.
................................
(data)
................................
(semnătura)

