
ANUNŢ DE RECRUTARE PE BAZĂ DE VOLUNTARIAT

În scopul asigurării implementării măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19
şi  ţinând  cont  de  evolu ia  situa iei  epidemiologice,  ț ț Direc ia  de  Sănătate  Publicăț
Mureş, institu ie publică cu personalitate juridică, î i exprimă disponibilitatea de a colaboraț ș  
cu  voluntari, în  baza  prevederilor   art.9  alin.(2)  din  Legea  nr.78  /2014  privind
reglementarea  activită ii  de  voluntariat  în  România,ț  identificaţi  din  rândul  următoarelor
categorii de persoane:

Medici/medici denti ti/farmaci tiș ș  , inclusiv speciali ti i/sau primariș ș
medici reziden iț  , indiferent de specialitate;
asisten i medicali cu studii medii i/sau superioareț ș  ;
studen i/masteranziț   care urmează studii de licen ă sau de master la facultă i cu profil ț ț
informatic;
studen i/masteranziț   care urmează studii de licen ă sau de master la facultatea de ț
psihologie;
studen i/masteranzi/doctoranziț   care urmează programe de studii de licen ă, de master ț
sau doctorat la universitatea de medicină i farmacie.ș
informaticieni, statisticieni, operatori date şi absolvenţi de liceu cu profil informatic.

Condi ii generale de participare la selec ie pentru toate categoriile solicitate:ț ț

are  cetaţenia  română,  cetă enie  a  altor  state  membre  ale  Uniunii  Europene  sau  aț
statelor apar inând Spa iului Economic Europeanşi i domiciliul în România;ț ț ș
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitatea deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverin ei medicale eliberateț
de medicul  de familie sau de unită ile  sanitare abilitatate (se acceptă i  documentulț ș
primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
îndeplineşte condiţiile de studii i alte condi ii specifice potrivit cerin elor;ș ț ț
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;

CERIN Ă SPECIFICĂ pentru toate categoriile de personal:Ț

Să de ină cuno tin e de operare PC (Microsoft Office, Excel)ț ș ț  

I. Medicii/medicii  denti ti/farmaci tii,  precum  i  medicii  reziden iș ș ș ț  vor  transmite
dosarele  electronic  până  la  data  de   05  noiembrie  2020,  orele  16,00,   prin  e-mail,  în



format jpg  sau pdf,  într-un singur mesaj,  pe  adresa  registratura@aspms.ro,  iar la
subiectul  mesajului  se  va  scrie “dosar  voluntariat  medic  i  numele  persoanei”ș , cu
următoarele acte:

1.cererea– Anexa 1;
2.declara ia  privind  consim ământul  pentru  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personalț ț
conform  prevederilor  Legii  nr.  190/2018  privind  măsuri  de  punere  în  aplicare  a
Regulamentului  (UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  i  al  Consiliului  din  27ș
aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelorț ș
cu caracter personal – Anexa 2;
3.copia  actului  de  identitate  în  termen  de  valabilitate,  certificat  na tere,  certificatș
căsătorie, după caz;
4.copie xerox de pe diploma de licen ă medicină generală, copie după certificatul deț
specialist pau primar, copie după prima pagină a carnetului de rezident sau Ordinul de
confirmare în reziden iat (numai pentru medicii reziden i);ț ț
5.curriculum vitae format EUROPASS.

II.  Asisten ii  medicali  cu  studii  medii  i/sau  superioareț ș  vor  transmite  dosarele
electronic până la data de   05 noiembrie 2020, orele 16,00,   prin e-mail, în format jpg
sau  pdf,  într-un  singur  mesaj,  pe  adresa  registratura@aspms.ro,  iar  la  subiectul
mesajului  se  va  scrie “dosar  voluntariat  asistent  medical  i  numele  persoanei”ș , cu
următoarele acte:

1.cererea– Anexa 1;
2.declara ia  privind  consim ământul  pentru  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personalț ț
conform  prevederilor  Legii  nr.  190/2018  privind  măsuri  de  punere  în  aplicare  a
Regulamentului  (UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  i  al  Consiliului  din  27ș
aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelorț ș
cu caracter personal – Anexa 2;
3.copia  actului  de  identitate  în  termen  de  valabilitate,  certificat  na tere,  certificatș
căsătorie, după caz;
4.copie xerox de pe diploma de absolvire sau de licen ă;ț
5.curriculum vitae format EUROPASS.

 
III.  Studen ii/masteranzii/doctoranziiț  vor transmite dosarele  electronic  până la data
de 05 noiembrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur
mesaj, pe adresa registratura@aspms.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar
voluntariat student/masterand i numele persoanei”ș ,  cu următoarele acte:

1.cererea– Anexa 1;
2.declara ia  privind  consim ământul  pentru  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personalț ț
conform  prevederilor  Legii  nr.  190/2018  privind  măsuri  de  punere  în  aplicare  a
Regulamentului  (UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  i  al  Consiliului  din  27ș
aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelorț ș
cu caracter personal – Anexa 2;

http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/2020-anexa-2-la-metodologie-1.docx
http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/2020-anexa-1-la-metodologie-1.docx
http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/2020-anexa-2-la-metodologie-1.docx
http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/2020-anexa-1-la-metodologie-1.docx
http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/2020-anexa-2-la-metodologie-1.docx
http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/2020-anexa-1-la-metodologie-1.docx


3.copia  actului  de  identitate  în  termen  de  valabilitate,  certificat  na tere,  certificatș
căsătorie, după caz;
4.acte  doveditoare  privind  calitatea  de  student/masterand/doctorand  (adeverin ă  deț
studii sau orice document care stestă calitatea de student/masterand/doctorand);
5.curriculum vitae format EUROPASS.

IV. Informaticienii,  statisticienii,  operatorii  de  date  şi absolventii  de  liceu cu profil
informatic vor transmite dosarele electronic până la data de 05 noiembrie 2020, orele
16,00, prin  e-mail,  în  format  jpg  sau  pdf,  într-un  singur  mesaj,  pe  adresa
registratura@aspms.ro,  iar  la  subiectul  mesajului  se  va  scrie “dosar  voluntariat
informaticieni/statisticieni/operatori  date/liceu  profil  informatic  i  ș numele
persoanei”,  cu următoarele acte:

      1. cererea– Anexa 1;
2.  declara ia  privind  consim ământul  pentru  prelucrarea  datelor  cu caracter  personalț ț
conform  prevederilor  Legii  nr.  190/2018  privind  măsuri  de  punere  în  aplicare  a
Regulamentului  (UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  i  al  Consiliului  din  27ș
aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelorț ș
cu caracter personal – Anexa 2;
3.  copia  actului  de  identitate  în  termen  de  valabilitate,  certificat  na tere,  certificatș
căsătorie, după caz;
4.  acte doveditoare – diplome licenţă, liceu, certificate de calificare.

       5.curriculum vitae format EUROPASS.

REZULTATELE  SELEC IEI  DOSARELORȚ   SE  VOR  AFI A  PE  PAGINA  DEȘ
INTERNET A INSTITU IEI,Ț  www.aspms.ro, în data 06  noiembrie 2020, orele 14,00.
Voluntariatul  se  desfă oară  pe  baza  unui  contract  încheiat  în  formă  scrisă,  întreș  
voluntar i institu ia noastră.ș ț  Persoanele admise se vor prezenta la sediul Direc iei deț
Sănătate  Publică  Mureş,  din  Tg.  Mureş,  strada  Gh.  Marinescu,  nr.  50,  la  o  dată
comunicată ulterior, în vederea semnării contractului de voluntariat.
Rela ii  suplimentare  se  pot  ob ine  la  Serviciul  Resurse  Umane,  Normare,  Organizare,ț ț
Salarizare al DSP Mureş, telefon 0265/211729.
Men ionăm că  activitatea  de  voluntariat  se  consideră  experien ă  profesională  i  /sau  înț ț ș
specialitate, în func ie de tipul activită ii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilorț ț
absolvite, conform prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.78 /2014 privind reglementarea     
activită ii de voluntariat în România.ț

DIRECTOR EXECUTIV
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