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ANUNT 

 

Directia de Sanatate Publica Gorj, in conformitate cu prevederile: 

 

- art. 451 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Regulamentul pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj inregistrat la nr. 11896/21.07.2022; 

- Decizia nr. 118/22.07.2022 de aprobare a Regulamentului pentru promovarea în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Directiei de Sanatate Publica 

Gorj inregistrat la nr. 11896/21.07.2022, 

Organizeaza in data de 22.08.2022 examen de promovare în grad imediat superior a 

personalului încadrat în funcție contractuală de debutant (consilier juridic debutant) din cadrul 

Compartimentului de supraveghere si control boli transmisibile - Departamentul de 

supraveghere in sanatate publica, la sediul DSP Gorj, locatia Stadion, loc. Tg Jiu, judetul Gorj. 

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise. 

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul DSP Gorj, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data  publicării anunțului, în perioada 05.08-11.08.2022, şi va cuprinde: 

 cererea de înscriere la examen; 

 adeverință în vederea atestării vechimii în gradul debutant; 

 copie a raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale  
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Bibliografie: 

- Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Statutul profesiei de consilier juridic; 

- Ordin nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii 

organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea 53/2003 ( republicata, actualizata) cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

Codul Muncii; 

- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si 

completarile ulteriorare. 

 

       DIRECTOR EXECUTIV, Compartiment Juridic, 

                      Ec. Stoian Vasile Narcis Jr. Oproiu Vasilica-Crenguta 

 

 

 

      

          Compartiment Runos,  

                                                                                                        Ec. Vilceanu Simona-Raluca 

 

   


