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ANUNȚ  

 

 

Având în vedere prevederile HGR nr. 286/2011, privind Regulamentul - cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, 

corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar plătit din 

fonduri publice, cu modificări și completări, Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, 

cu sediul în Timișoara, Str.Lenau nr.10,  organizează examen pentru promovarea personalului 

contractual debutant, dupa cum urmeaza: 

-  din  funcția  de consilier debutant, cu studii superioare,  in  funcția de consilier II 

cu studii superioare, la Compartimentul Secretariat și registratură 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE:  

 

– îndeplinește condițiile de vechime în gradul profesional de debutant : minimum 6 luni 

vechime în funcția de consilier  debutant 

 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE:  

 

          Examenul de promovare se va desfășura la sediul DSP Timiș din Str.Lenau nr.10, 

începând cu proba scrisă în data de 15.04.2020  ora 11.00 urmat de proba de interviu in 

termen de maxim 4 zile lucratoare. 

 

                Dosarul de examen va conține următoarele documente:  

  

-  cerere de participare la examenul de promovare 

-  adeverința  eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în 

gradul profesional; 

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

cam.22 in termen de 10 zile . 

Modalitate de desfasurare a examenului 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 

 

-Ordinul MS nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a 

municipiului București,  publicat in: Monitorul Oficial nr. 550 din 5 august 2010,  cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 republicată) privind reforma în domeniul sănătatii, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006,  cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, (*republicată*,*actualizată*), ulterioare, Codul Muncii,  

publicat în Monitorul Oficial Nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile și completările 

ulterioare; 



-Legea nr. 319 din 14 iulie 2006(*actualizată*) a securității și sănătații în muncă, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;  

- Normele Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 

a securității și sănătatii în muncă, Publicat în Monitorul Oficial nr. 882 din 30 octombrie 

2006 cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul  al Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015, pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul 

Oficial nr.444 din 22.06.2015; 

- H.G. nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 (*actualizata*) privind aprobarea Programului de 

măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, publicat in 

Monitorul Oficial nr. 1009 din 2 noiembrie 2004 cu modificările și completările ulterioare; 

- Manualul de secretariat și asistența managerială, Cap.II, III si VIII-Coordonator Adina 

Berciu-Draghicescu, Universitatea Bucuresti, 2003, care se găseste la  link-ul : 

ebooks.unibuc.ro/Stiinte ADM/secretariat/intro.htm; 

- O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor, publicată în: Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002 cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, publicată în: M.O. nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative publicată în Monitorul Oficial 

nr.555 din 5 iulie 2019, modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale, publicată în: 

M.O. nr. 293 din 22 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


