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A N U N Ț 

ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE 

 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD organizează în perioada cuprinsă între 17 

MAI 2021 – 31 MAI 2021, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 completată și modificată ulterior , 

examen de promovare pentru următoarele posturi: 

 

3 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) debutant – Compartimentul de 

evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă, pe perioadă determinată. 

 

Tematică și bibliografie 

   1.LEGE nr. 136 din 18 iulie 2020*) privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice 
în situații de risc epidemiologic şi biologic -cu modificările și completările în vigoare 
 Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 884 din data de 28 septembrie 2020 

2.LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 - cu modificările și completările în vigoare - Publicată în Monitorul Oficial cu 

numărul 396 din data de 15 mai 2020 

3.ORDIN nr. 1309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi 

limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2-cu modificările și completările în vigoare- Publicat în 

Monitorul Oficial cu numărul 642 din data de 22 iulie 2020 

4.Hotărârea CNSU nr 9/ 2021 – Publicată pe site-ul INSP 

5.Instrucțiuni INSP – Metodologia de supraveghere a COVID 19 – actualizare 02.04.2021 – 

Publicat pe site-ul INSP 

6. Cod Conduită personal contractual din DSP BN 

 

 

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1771702/00211019.htm


 

EXAMENUL DE PROMOVARE CONSTĂ  ÎN: 

1. Lucrare scrisă.    

 

 

 SUSȚINEREA EXAMENULUI DE PROMOVARE SE VA DESFĂȘURA, LA SEDIUL UNITĂȚII- str.Zimbrului 

nr.5, ÎN DATA DE 28 mai 2021, ORA 09,00. 

  

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

 

 

Sunt declaraţi admiși candidaţii care au obţinut cel puţin 50 de puncte. (art. 45, alin.5 din 

REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcțiilor 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 obţinute la concurs, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în 

termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancţiunea 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 funcțiilor 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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