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         ANUNȚ  EXAMEN  ORGANIZAT 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMS NR.1168/2022

Direcţia de Sănătate Publică Mureş, în conformitate cu prevederile OMS nr.1168/2022
privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  desfăşurare  a  examenului  pentru  ocuparea
posturilor pe perioadă nedeterminată,  pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi  de
execuţie,  pe  perioadă  determinată,  în  perioada  stării  de  alertă  sau  a  situaţiilor  de  risc
epidemiologic  şi  biologic,   organizează  examen    pentru  ocuparea  posturilor  pe  perioadă
nedeterminată,  pentru  personalul  care  a  fost  numit  în  baza  Ordinului  ministrului  sănătăţii  nr.
905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau
temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea
şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, 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  şi  combaterea  efectelor  pandemiei  de  COVID -  19,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, după cum urmează:

Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile

Nr.crt. Loc de munca Funcţia,
gradul/treapta
profesională

Specialitatea Nivel studii Nr. posturi

Supraveghere epidemiologica
şi alertă epidemiologică

Asistent medical generalist S 1

Supraveghere epidemiologica
şi alertă epidemiologică

Asistent medical generalist PL 3

Supraveghere epidemiologica
şi alertă epidemiologică

Asistent medical
debutant

generalist S 1

Supraveghere epidemiologica
şi alertă epidemiologică

Asistent medical 
debutant

generalist PL 6

Statistică boli transmisibile Asistent medical generalist PL 1

Statistică boli transmisibile Statistician
medical

M 2

Statistică boli transmisibile Statistician
medical debutant

M 1



Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică
Nr.crt. Loc de munca Funcţia,

gradul/treapta
profesională

Specialitatea Nivel studii Nr. posturi

Diagnostic microbiologie Asistent medical generalist PL 1 

Serviciul administrativ şi mentenanţă
Nr.crt. Loc de munca Funcţia,

gradul/treapta
profesională

Specialitatea Nivel studii Nr. posturi

Serviciul administrativ şi
mentenanţă

Îngrijitoare M/G 2 posturi

La examen pot participa persoanele care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc
epidemiologic şi biologic, au ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată.
Pentru înscrierea la examen candidaţii depun cererea de înscriere la examen, în care se menţionează
postul ocupat la data iniţierii procedurii de organizare a examenului, 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.

În vederea participării  la examen, în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării
anunţului,  respectiv  până  în  data  de  13.05.2022  ora  15.00,   candidaţii  depun  cererea  de
înscriere la examen( model anexat) și declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea
datelor cu caracter personal (model anexat). 
Documentele de înscriere se depun la Biroul resurse umane, etaj I, str. Gh. Marinescu nr.50. 
Telefon informații suplimentare: 0265-211729-Birou RUNOS, consilier superior Macarie Dorina.

Examenul constă în 2 etape succesive, după cum urmează: 

a) proba scrisă-în data de 19.05.2022 ora 13.00 la sediul din str. Gh. Marinescu nr.50
b) interviul –  în data de 24.05.2022  ora 10.00 la sediul din str. Gh. Marinescu nr.50.
Se pot prezenta la proba de interviu numai candidaţii declaraţi "admis" la proba scrisă.

Tematica și bibliografia pentru fiecare categorie de post  sunt  anexate prezentului anunț.

 DIRECTOR EXECUTIV, 

             DR. IULIU MOLDOVAN




