
Nr.        /25.10.2022

                                                             ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.478 raportat la prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.

(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , Hotărârea nr. 611/2008

pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  și  dezvoltarea  carierei  funcționarilor  publici,  cu

modificările și completările – Cap.IV, 

Direcția de Sănătate Publică Caraș - Severin

organizează concurs/examen de promovare în grad profesional  în data de 25.11.2022 – proba

scrisă pentru funcția publică:

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte: 

Nr.crt
Denumire

funcție
categorie clasa

Grad
profesional

deținut
Birou

Gradul profesional
pentru care se
organizează
examenul

1. CONSILIER Executie I Principal
Asistenta medicala si
programe de sănătate

Superior

2.       CONSILIER                                    Execuție      I   Asistent
Asistență medicală și
programe de sănătate

Principal

3.       CONSILIER  Execuție    I       Principal    Relații publice         Superior

Examenul va avea loc la sediul instituției din Reșița, str. Spitalului, nr. 36, după cum urmează:

1. In intervalul 15.11.2022– 18.11.2022  va avea loc selecția dosarelor de înscriere;

2. In data de 25.11.2022 orele 10.00 va avea loc proba scrisă;

3. Interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr.611/2008.
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Dosarele de examen se depun de către candidați in termen de 20 de zile de la data afisării

anunțului privind organizarea examenului de promovare la sediul Direcției de Sănătate Publica Caraș

- Severin, str. Spitalului, nr. 36 Reșița.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, dna Trentea Victoria Camelia.

Dosarul de examen va conține in mod obligatoriu următoarele documente:

-  Adeverința  eliberată  de  compartimentul  Runos  in  vederea  atestării  vechimii  în  gradul

profesional din care se promovează;

- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2

ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

- Cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la

art.479 alin.(1) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiții  pentru participarea la  examenul  de  promovare in grad profesional  imediat

superior:

–   să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

–  să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani

de activitate;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 

Bibliografia  obligatorie  pentru  susținerea  concursului/examenului  de  promovare  în  gradul

imediat superior 

Pentru funcția de execuție de consilier grad profesional asistent și consilier grad profesional

principal la Biroul Asistență medicală și programe în S.P 

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, titlul I şi  II ale părţii a VI-a;

3. Ordonanţa  Guvernului  nr.  137/2000 privind  prevenirea  și  sancţionarea  tuturor  formelor  de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea  nr.  202/2002 privind  egalitatea  de  şanse  şi  de  tratament  între  femei  şi  bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul nr. nr. 1.078 din 27 iulie  2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare  şi  a  structurii  organizatorice  ale  direcţiilor  de  sănătate  publică  judeţene  şi  a
municipiului Bucureşti, ;

6. Legea  nr.  95/2006  privind  reforma în  domeniul  sănătăţii, cu  modificările  şi  completările
ulterioare – titlul I – Sănătate Publică cap. III – art.17-23; titlul  II Programele naționale de
sănătate – cap.I, cap.II,cap.III;

7. O.M.S nr. 964/2022, privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale
de sănătate pentru anul 2022 

Pentru funcția de consilier grad profesional principal la Compartimentul Relații Publice
1  .Constituţia României, republicată;

2.  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, titlul I şi  II ale părţii a VI-a;
3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și  sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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4.  Legea  nr.  202/2002 privind  egalitatea  de  șanse  şi  de  tratament  între  femei  şi  bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5 .Ordinul  nr.  nr.  1.078 din 27 iulie  2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare  şi  a  structurii  organizatorice  ale  direcţiilor  de  sănătate  publică  judeţene  şi  a
municipiului Bucureşti, ;
6.  Legea  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii, cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
8. OUG nr. 27/2001 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată.

         Director  executiv,                                                                               RUNOS,
       Jr. Dănilă MILOȘ                                                                                Camelia TRENTEA               
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