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ANUNȚ  

ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN DATA DE  

28 SEPTEMBRIE 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 psiholog stagiar  în funcția de psiholog practicant la 

Compartimentul de evaluare și promovare a sănătății 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 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; 

-Promovarea sănătății și educație pentru sănătate, manual elaborat de Școala Națională 

de Sănătate Publică și Management cu următoarele capitole: 

1. Introducere în educația pentru sănătate și promovarea sănătății; 

2. Evaluarea nevoilor de promovarea sănătății la nivelul comunității; 

3. Comunicarea în sănătate; 

4. Advocacy și dezvoltarea de parteneriate; 

5. Tipuri de programe; 

6. Marketingul social; 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE:  

 

– îndeplinește condițiile de vechime în gradul profesional de practicant: 1 (un) an 

vechime în funcția de psiholog  stagiar 

 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE:  

          Examenul de promovare va avea loc în data de 28.09.2021, ora 9.00 la sediul Direcției 

de Sănătate Publică a Județului Timiș din B-dul V.Babeș Nr.18 Timișoara începând cu 

susținerea probei 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 funcția de   

    psiholog stagiar; 

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

Organizare și Salarizare, cam.22, în termen de 5 zile lucrătoare de la data  publicării 

anunțului. 

 

 


