
 

 

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TIMIS  

TIMISOARA, STR.LENAU NR.10  

TELEFON 0256494680, FAX 0256494667, 0256221029  

NR.12156/27.06.2017 

 

 

ANUNT  

 

             Avand in vedere prevederile din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor 

publici, republicata (2) cu modificarile si completarile ulterioare HG nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu 

modificarile si completarile ulterioare, Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, 

organizeaza concurs/examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui 

detinut . 

 

 

CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI DE 

PROMOVARE : 

 

  Dosarele se depun in termen de 20 de zile de la data afisarii  la Directia de Sanatate 

Publica Timis  cu sediul in Timisoara ; 

           Concursul/examenul de promovare va avea loc in data de  27.07.2017 ora 10.00, 

incepand cu proba scrisa,  la sediul DSP Timis din Str.Lenau nr.10.  

 

 

       CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS/EXAMEN: 

 

La concursul/examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui 

detinut, se pot prezenta functionarii publici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : 

a) au cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care 

promoveaza; 

b) au obtinut cel putin calificativul « bine » la evaluarea anuala a performantelor 

individuale in ultimii 2 ani calendaristici ; 

c) nu au  in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile 

legii. 

 

      DOSARUL DE CONCURS/EXAMEN  CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU: 
 

a) copie a carnetului de muncă si adeverinţa eliberată de Biroul  RUNOS în vederea atestării 

vechimii in gradul profesional din care promoveaza; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani calendaristici;  

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.din HG nr.611/2008 cu modificari si 

completari ulterioare.  

 

       Dosarele se vor depune la Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare, 

cam.22. 

 



BIBLIOGRAFIE  

 

Compartimentul Statistica/Informatica in Sanatate Publica 

 

-Legea nr.188/1999 (republicata
2) 

privind Statutul functionarilor publici, , cu modificarile si 

completarile ulterioare, MO 365/29.05.2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr. 7/2004,(*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, MO 

525/02.08.2007 cu modificari si completari ulterioare; 

-Ordin MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, MO 550/05.08.2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr.95/2006 (republicata) privind reforma in domeniul sanatatii,-Titlul I MO 

nr.652/28.08.2015, cu modificarile si completarile ulterioare;  

comisiilor de disciplină, MO nr.768/13.11.2007, cu modificari si completari ulterioare;  

-HG nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificari si completari, MO nr.530/14.07.2008 

-HG nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, 

MO nr.768/13.11.2007, cu modificari si completari ulterioare; 

-Ordinul MS nr.1.059 din 20 noiembrie 2003, privind declararea nominală obligatorie şi 

evidenţa medicilor, cu modificari si completari, MO nr.860/3.12.2003 

-Legea nr. 226 din 5 iunie 2009, organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu 

modificari si completari, MO nr.397/11.06.2009 

-Ordinul MSF nr.153 din 26 februarie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificari si 

completari, MO nr.353/23.05.2003 

-Ordinul MSP nr. 919 din 27 iulie 2006, privind aprobarea normelor metodologice de 

înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului, 

cu modificari si completari, MO nr.796/21.09.2006 

-Manual de statistica sanitara-Dr.Muresan Petru-Editura Medicala 1980 

-Anuar de statistica sanitara (MSF, Centrul de calcul si Statistica Sanitara Bucuresti) 

-Evaluarea eficientei activitatilor sanitare-Dr.Ec.Gheorghe Alexandru (Bucuresti 2002) 

-Utilizarea paturilor, durata medie de spitalizare, rulajul bolnavilor, mortalitatea si cheltuielile 

bugetare in spitale (MSF, CCSS Bucuresti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE  

Serviciul Control in Sanatate Publica-Compartimentul Inspectia si Controlul Factorilor de 

Risc din mediul de viata si munca 

 

-Legea nr.188/1999 (republicata
2) 

privind Statutul functionarilor publici, , cu modificarile si 

completarile ulterioare, MO 365/29.05.2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr. 7/2004,(*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, MO 

525/02.08.2007 cu modificari si completari ulterioare; 

-Ordin MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, MO 550/05.08.2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr.95/2006 (republicata) privind reforma in domeniul sanatatii,-Titlul I MO 

nr.652/28.08.2015, cu modificarile si completarile ulterioare;  

comisiilor de disciplină, MO nr.768/13.11.2007, cu modificari si completari ulterioare; - 

- HG nr.857/24.08.2011, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din 

domeniul sanatatii publice, MO nr. 621 din 1 septembrie 2011; 

-Legea  nr.458/8.07.2002, (republicata)  privind calitatea apei potabile, cu modificarile si 

completarile ulterioare, MO nr. 875 din 12 decembrie 2011; 

-Ordin  nr.653/25.09.2001, privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, 

cu modificarile si completarile ulterioare, MO nr. 777 din 5 decembrie 2001; 

-Ordinul MSP nr.824/05.07.2006 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificari si completari, MO nr. 

617 din 18 iulie 2006 

- Ordinul MS nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei, MO nr.127/21.02.2014 

- -Ordinul MS nr.1955/18.10.1995, pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, MO nr59 bis din 22.03.1996 

-Ordonanta de Urgenta nr 27/2002 actualizata privind reglementarea activitatii de solutionare 

a petitiilor MO nr 84/01.02.2002 

 

 


