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ANUNȚ  

ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN DATA DE  

10 IUNIE 2021 

 

În conformitate cu 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 modificările și completările ulterioare, Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Timiș, cu sediul în Timișoara, Str.Lenau nr.10,  organizează examen de 

promovare pentru personalul contractual debutant, după cum urmează: 

 

1.Promovare din  funcția  de asistent medical generalist debutant (PL)  în funcția de 

asistent medical generalist (PL) la Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și 

control boli transmisibile și la Compartimentul de Evaluare a factorilor de risc din mediul de 

viață și muncă 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE 

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

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. 

-Legea nr. 95/2006 (republicată) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si 

completările ulterioare ; 

-Legea nr. 53/2003, (*republicată), Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii 

de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare; 

-OG nr. 137/2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare**), cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul MS nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi 

limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotarâri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență; 

-OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

-OMS nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională 

de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale , cu modificările și completările 

ulterioare; 

-OMS nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de 

către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către 

Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către 

serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti -Ilfov şi de medicii 

de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de 

infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; 

-Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19), cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Promovare din funcția de consilier debutant în funcția de consilier II la Compartimentul 

Secretariat/registratură și cu atribuții aferente compartimentului Avize/autorizări 

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE: 

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

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. 

-Legea nr. 95/2006 (republicată) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si 

completările ulterioare ; 

-Legea nr. 53/2003, (*republicată), Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii 

de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare; 

-OG nr. 137/2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare**), cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul MS nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi 

limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul MS  nr. 1.030/2009, privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru 

proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce 

desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul MS nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor 

- Ordinul MS nr. 527 din 29 iulie 1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor 

medicale cu modificările și completările ulterioare; 

-OG nr. 124/1998*) (*republicata*), privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordin MS nr. 153/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, 

organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare; 

-OUG nr. 83/2000, privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru 

servicii publice conexe actului medical, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul MS nr. 979/2004, privind eliberarea autorizatiei de libera practica, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, 

prelucrarea, depozitarea,păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor cu modificările și 

completările ulterioare; 

  

3.Promovare din funcția de consilier debutant în funcția de consilier II Serviciul 

Administrativ/mentenanță și cu atributii aferente compartimentului asistență medicală și 

programe de sănătate 

          BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE: 

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

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. 

-Legea nr. 95/2006 (republicată) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si 

completările ulterioare ; 

-Legea nr. 53/2003, (*republicată), Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii 

de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare; 

-OG nr. 137/2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare**), cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul MS nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi 

limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; 

-OMS nr. 377/2017  privind  aprobarea si completarea  Normelor tehnice de realizare a 

programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 

 



-OMS nr.5/2020 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, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-OMS nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a 

actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu leziuni traumatice acute, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-OMS nr. 1419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a 

actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Ordin MFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- HG nr. 171/ 2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru pregătirea unităților sanitare în vederea 

îngrijirii pacienților infectați cu Coronavirus - COVID19, precum și pentru optimizarea 

derulării acțiunilor prioritare necesare îngrijirii și acordării tratamentului pacienților critici, în 

acest context, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

4.Promovare din funcția de consilier debutant în funcția de consilier II la Serviciul 

Administrativ/mentenanță și cu atributii aferente compartimentului de supraveghere 

epidemiologică și control boli transmisibile 

           BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE: 

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

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. 

-Legea nr. 95/2006 (republicată) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si 

completările ulterioare ; 

-Legea nr. 53/2003, (*republicată), Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii 

de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare; 

-OG nr. 137/2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare**), cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul MS nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi 

limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotarâri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență; 

-OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotarari ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență 

-OMS nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională 

de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-OMS nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de 

către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către 

Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către 

serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii 

de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de 

infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE:  

 

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

vechime în funcția de asistent medical generalist debutant, respectiv de consilier  

debutant 

 

 



 

 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE:  

          Examenul de promovare va avea loc în data de 10.06.2021, ora 9.00 la sediul DSP 

Timiș din Timișoara B-dul V.Babeș Nr.18 și va consta în susținerea unei probe scrise . 

 

               DOSARUL DE EXAMEN VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:  

  

-  cerere de participare la examen în vederea promovării 

-  copia actului de identitate 

- adeverința  eliberată de biroul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional; 

              Dosarele de înscriere la examen se depun la Biroul Resurse Umane, Normare, 

Organizare și Salarizare, cam.22, până la data de 03.06.2021, ora 15.00. 

 

 

 

 


