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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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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 coroborat cu  prevederile 

art. 125  din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările,  

 

Directia de Sanatate Publica Gorj 

organizează concurs/examen de promovare în grad profesional  în data de 12.11.2020 – proba 

scrisă pentru functia publica: 

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

Nr.crt Denumire 
functie categorie clasa 

Grad 
profesional 

deținut 
Birou 

Gradul profesional 
pentru care se 
organizează 
examenul 

1. INSPECTOR Executie I Asistent 

Inspectia si controlul 
factorilor de risc din 

mediul de viata si 
munca 

Principal 

 
Examenul va avea loc la sediul instituției din Tg Jiu, str. 22 Decembrie 1989 nr. 22 bis, dupa 

cum urmeaza: 

1. In intervalul 02.11.2020 – 06.11.2020  va avea loc selectia dosarelor de inscriere; 

2. In data de 12.11.2020 orele 10.00 va avea loc proba scrisa; 

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

anuntului privind organizarea examenului de promovare, respectiv de la data de 12.10.2020 până la 
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data de 31.10.2020,  la sediul Directiei de Sanatate Publica Gorj, str. 22 Decembrie 1989 nr. 22 bis, 

Tg Jiu. 

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08:00 – 16:30 de luni până joi, iar vinerea 

08:00 – 14.00 la nr. de telefon 0253210061, dna Vilceanu Simona-Raluca. 

Dosarul de examen va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente: 

- Adeverinta eliberata de compartimentul Runos in vederea atestarii vechimii in gradul 

profesional din care se promoveaza; 

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

ani în care funcţionarul 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. 

Conditii pentru participarea la examenul de promovare in grad profesional imediat 

superior: 

–   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 în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.  

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului/examenului de promovare în gradul 

imediat superior este:  

1. Constituţia României, republicata; 
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 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, CAP. II, art 16; 

6. Hotararea nr. 1197/24.10.2002 actualizata, pentru aprobarea normelor privind materialele si 
obiectele care vin in contact cu alimentele; 

7. Ordinul nr.1226 din 03.12.2012 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; 

8.  Ordinul nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară 
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

9.  Ordinul nr. 824 din 5 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
funcţionarea Inspectiei Sanitare de Stat;18/2017 privind asistenta medicala comunitara  

10. Ordinul nr.119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei; 

11. Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
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12.  Legea nr.123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Hotărâre Guvernului nr. 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, 
inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară 
a producţiei şi distribuţiei apei potabile; 

14. Regulametul CE nr.1223/2009 privind produsele cosmetice; 
15. Regulamentul UE nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 

privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produeslor biocide; 
16.  Ordinul nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor supraveghere , prevenire si limitare 

s infectiilor asociate a asistentei medicale in unitatile sanitare; 
17.  Ordinul nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 
interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 
procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor 
de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a 
metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare; 

18. Ordinul nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, 
educarea , instruirea , odihna si recreerea copiilor si tinerilor. 

 
 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                                     Director executiv adjunct economic, 

        Ec. Stoian Vasile Narcis                                               Ec. Ivanov Carmen 

                                                             

                                                                                                                  
 

 

                                                                                                           Compartiment RUNOS,                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                        Ec. Vilceanu Simona Raluca     

 

      


