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ANUNȚ 

 

 

             Având în vedere prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și ale HG 

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

funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Timiș, organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deținut a următoarei funcții publice de execuție, după cum urmează: 

- un consilier clasa I gradul profesional principal la Compartimentul Asistență medicală și 

programe de sănătate 

 

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI DE 

PROMOVARE : 

 

  Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data afișării  la Direcția de Sănătate 

Publică a Județuil Timiș  cu sediul în Timișoara, str.Lenau nr.10; 

           Concursul/examenul de promovare va avea loc în data de  07.05.2020 ora 10.00, 

începând cu proba scrisă,  la sediul DSP Timis din Str.Lenau nr.10.  

 

       CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS/EXAMEN: 

 

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

deținut, se pot prezenta funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții : 

    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 

    - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

     - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 

      DOSARUL DE CONCURS/EXAMEN  CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU: 
 

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

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

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

ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate 

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

completările ulterioare.  

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

cam.22. 
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pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional, 

din gradul profesional asistent în gradul profesional principal la Compartimentul 

Asistență Medicală și Programe de Sănătate 

 

 

-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 modificările și completările ulterioare; 

-Ordonanta de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Hotararea Guvernului nr.611/4.06.2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările uletrioare; 

-Legea nr.95/2006,  republicată,  privind reforma în domeniul sănătații, cu modificările și 

completările ulterioare, MO nr.652/28.08.2015; 

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

MO nr.768/13.11.2007, cu modificările și completările ulterioare; 

-Constituţia României  republicată – Emitent: Adunarea Constituanta Publicata in 

Monitorul Oficial Nr. 767/31.10.2003 cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul MS nr. 377/31.03.2017, privind  aprobarea si completarea  Normelor tehnice de 

realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile OMS nr. 5 din 9 ianuarie 2020 privind aprobarea modului de administrare, 

finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare  pentru monitorizarea, tratamentul şi 

îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii  şi terapie intensivă nou-născuţi;  

-Prevederile OMS nr. 446/08.04.2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare 

si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu leziuni 

traumatice acute. 

-Prevederile OMS nr. 1419/12.12.2017 privind aprobarea modului de administrare, 

finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri. 

- Ordonanta nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 


