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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
• fJOTOfANI

f\Jr~. 29C)/ ANUNT
LZIUI~a(t]:,Y '1)CtPARE POST F~RA CONCURS

in conformitate cu prevederile Ordinului 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind
ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului
Sanatatii ~i unitatilor aflate tn subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului
Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie ~i conducere, pe perioada deterrninata, tn
contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Rornaniei, conform art. 11 din Legea nr.
55/2020 privind unele masurl pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, Directia de Sanatate Publica a Judetului Botosani angajeaza fara concurs pe
perioada determinata, personal pentru urrnatoarele posturi contractuale de executie:

1. Denumirea postului pentru care se organizeaza procedura de ocupare fara concurs: biolog
debutant

• conditiile generale ~i specifice prevazute tn flsa de post care trebuie Tndeplinite pentru
ocuparea postului:
- Conditii generale:
a) are cetatenia rornana, cetatenle a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European lji domiciliul In Romania;
b) cunoaste limba rornana, scris lji 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
adeverintel medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) lndeptineste condltiile de studii lji, dupa caz, de vechime sau alte condltli specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarslrea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatli, de serviciu sau ln legatura cu serviciul, care tmpledlca lnfaptuirea
justijiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarslte cu intentie, care ar
face-o incompatiblla cu exercitarea functiel, cu exceptia situatiel In care a intervenit
reabilitarea.
- Conditii specifice:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul biologie;

• data-limita pana la care se pot depune dosarele: 27.07.2020 pe adresa de e-mail:
runosaspbt@yahoo.com
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• data selectiei dosarelor: 28.07.2020.

2. Dosarul trebuie sa contlna:
- cererea, in care se rnentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, tnsotlta de
declaratia privind conslmtamantut 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 sl privind
libera circulatle a acestor date l?ide abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor), cu rnoclficarile ulterioare - anexele nr. 1, 2 l?i 5 la prezenta
metodo log ie;
- actul de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- documentele care sa ateste nivelul studiilor ~i alte acte care atesta efectuarea unor
speciatizari, precum ~i documentele care atesta indeplinirea condlttllor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau lnstitutia publica;
- copia carnetului de rnunca sau, dupa caz, adeverintels care atesta vechimea in rnunca,
in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
- cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspunders ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functla pentru care candideaza;
- adeverinta rnedicala eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care sa
rezulte ca este apt din punct de vedere fizic l?i neuropsihic pentru exercitarea activitatii
pentru postul pentru care candideaza (se accepta si documentul primit pe e-mail de la
medicul de familie al candidatului);
- curriculum vitae, model comun european;
- declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadratlincadrata la 0 alta institutie
publica sau privata l?i nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu - anexa nr.
4 la prezenta metodologie;
- declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatli sau colaborator al
acesteia, in condltllle prevazute de legisla1ia speciflca (functie publica) - anexa nr. 6 la
prezenta metodologie.
- certificat de membru OAMGMAMR - pentru asistent medical, avizat ~i valabilla data
angajarii. Certificatul va fi tnsotlt de avizul anual pentru autorizarea exercltarf profesiei de
asistent medical, avizat !?ivalabil la data angajarii.

Dosarele se depun on-line la adresa de mail runosaspbt@yahoo.com; in termen de doua
zile lucratoare de la data aparltlel anuntului.

Afisarea rezultatului selectiei dosarelor se va face in 24 de are de la depunerea dosarelor
pe paqina Website al institutlei www.dspbotosani.ro.
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Anexa Nr. 2
La metodologie

CERERE
pentru inscriere la selectia dosarelor, angajare lara concurs pe perioada determinata, personal
contractual, in baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masurt pentru prevenirea ~i

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Subsemnatul(a), , cu domiciliul in localitatea
......................... , str. nr. . , ap. . , judetul , telefon
.................... , mobil , posesor/posesoare alia C.l. seria nr , eliberat de
.................. la data de , va rog sa lmi aprobati depunerea dosarului pentru angajarea pe
perioada determinata, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de biolog debutant in cadrul Laboratorului
de diagnostic si investigare in sanatate publica

Dosarul de inscriere de selectie contine urmatoarele documente:
- 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 (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 si 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 5 la prezenta metodologie;

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

- 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;

- cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa 11
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

- 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);

- curriculum vitae, model comun european;
- 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 nr. 4 la prezenta
metodologie;

Data . Semnatura .



Anexa Nr. 4
fa metodologie

DECLARATIE
pe propria raspundere

Subsemnatul(a) , posesor/posesoare alia C.l. seria m .

........... , eliberata de la data de , domiciliaua) in , declar pe

propria raspundere ca sunt/nu sunt incadrat/incadrata la 0 alta institutie publica sau privata si, in

conformitate cu prevederile Ordinului rninistrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de

carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata

de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii ~i limitarii efectelor epidemiei,

cu modificarile ~i completarile ulterioare, nu rna aflu in situatia de carantina sau izolare la dorniciliu si

am luat cunostinta de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii ~i de cele ale art.

352 din Codul penal cu privire la zadarnicirea bolilor.

Data . Semnatura .



Anexa Nr. 5
fa metodofogie

DECLARATIE

Subsemnatul(a), , declar ca am luat cunostinta de

drepturile mele conform legislatiei in materie de prelucrare de date cu caracter personal, In

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, ~i imi exprim consimtamanmj pentru prelucrarea

datelor prevazute in cererea de inscriere la selectia dosarelor, angajare lara concurs pe perioada

determinata, personal contractual, in baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declarati admisi, pe toata
durata angajarii.

Refuzul acordarii consimtamantului atrage imposibilitatea participarii la concurs.
[IDA, sunt de acord.
[INV sunt de acord.

Mentionez ca sunt de acord cu afisarea numelui in lista cu rezultatele concursului, publicata pe
internet, la adresa .

Data . Semnatura .


