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A N U N Ț 

 

       Direcția de Sănătate Publică a Județului Vrancea, cu sediul în Focșani, Bulevardul Gării nr. 14, 

județul Vrancea, angajează funcționari publici cu normă întreagă, pe o perioadă de maxim 6 luni, 

după cum urmează: 

 

I. COMPARTIMENTUL JURIDIC 

- 1 post consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent 

Condiţii generale de ocupare a postului: 
a) să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) să cunoască limba română, scris și vorbit; 

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a altor 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. 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului: 

a) Studii: Să deţină studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul 

drept; 

b) Să deţină o vechime de minim 2 ani în profesie juridică; 

c) Să deţină cunoştinţe operare calculator (program Microsoft Office) – nivel mediu; 

 

Persoanele interesate vor depune următoarele documente: 

1) Cerere adresată conducătorului instituției, cu precizarea postului și a compartimentului la 

care aplică. 

2) Curriculum vitae 

3) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii. 

4) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări. 
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5) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechime în specialitate. 

6) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-

l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. 

7) Adeverința medicală* care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării procedurii de recrutare de către medicul de familie al candidatului 

sau de către unități sanitare abilitate. 

*În cazul în care solicitanții nu dețin sau nu pot obține în timp util adeverințele medicale, 

persoanele selectate vor depune aceste documente ulterior. 

 Documentele menționate se vor depune la Direcția de Sănătate Publică Vrancea până la 

data de 08.05.2020, ora 16,00. 

Modalități de depunere: 

 Prin e-mail la adresa dspvn@gmx.net  (solicitati confirmare de primire pentru mesaje!) 

 La sediul instituției din municipiul Focșani, Bdul Gării, nr. 14, județul Vrancea. 

 Lista cu persoanele ale căror dosare au fost selectate va fi publicată pe site-ul instituției la 

data de 11.05.2020. 

 În cazul în care vor fi depuse mai multe cereri de încadrare decât numărul posturilor 

disponibile, selecția candidaților se va face pe baza unui interviu, care se va organiza pe data de 

12.05.2020. 

 Relații suplimentare se pot obține la telefon 0237/225979/330, e-mail dspvn@gmx.net. 
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