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      A N U N Ț 

ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE 

 

 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD organizează în perioada cuprinsă 

între 30 iunie 2021 – 16 iulie 2021, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 completată și modificată 

ulterior, examen de promovare pentru următoarele posturi: 

 1 post inspector de specialitate gradul II –   Compartiment administrativ/mentenanta  

 1 post inspector de specialitate gradul II –   Compartiment secretariat/registratura 

 

Bibliografie 

(inspector de specialitate gradul II – Compartiment administrativ/mentenanta) 

1.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 
institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
2. Ordinul nr. 1078 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, cu modificarile si completarile ulterioare (atributii specifice in domeniul 
economic si administrativ) 
3. Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor 
publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 
 
 
Bibliografie 

(inspector de specialitate gradul II – Compartiment secretariat/registratura) 

1.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 
institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
2. Ordinul 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 modificarile si completarile ulterioare (atributii specifice in domeniul secretariat/registratura) 
3.Ordonanţa guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare  
 

EXAMENUL DE PROMOVARE CONSTĂ  ÎN: 

1. Lucrare scrisă.    

 

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE PROMOVARE SE VA DESFĂȘURA, LA SEDIUL    

UNITĂȚII- str.Granicerilor, nr.5, ÎN DATA DE 16 iulie 2021, ORA 09,00. 

  Candidaţii se vor prezenta  cu CI/BI, cel târziu până la ora 08,45.  



 

 

Sunt declarați admiși candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte. (art. 45, alin.5 din 

REGULAMENT-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, aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011.) 

 După afișarea rezultatelor obținute la concurs, candidații nemulțumiți pot face contestație, în 

termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

(Art. 45, alin.7 din REGULAMENT-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, aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011.) 
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