MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
____________________________________________________________________________________

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti – Romania
Cont: RO70TREZ70023660120XXXXX – D.T.C.P.M.B.
Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20
Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro
BIROUL R.U.N.O.S
Tel: 021.252.79.78- int.113,121/ Fax:021.252.64.60/ e-mail: runos@dspb.ro

==============================================================

ANUNT
Directia de Sanatate Publica a Mun.Bucuresti anunta concursul/examenul de promovare in
gradul profesional imediat superior celui detinut al functiei publice de executie de Consilier grad
Principal in functia publica de Consilier grad Superior.
Conditii de participare:
Condiţiile de participare la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 65, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 r2, cu modificările şi
completările ulterioare:
- 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 anuală a performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici;
- sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Biblografie:
1. ORDIN Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si
functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a
municipiului Bucuresti.
2. Legea 188/1999, republicata, privind statutul functionarului public cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7 din 2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare
4. LEGE nr.544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
5. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
6. Ordin nr. 60 din 27/01/2006 (Ordin 60/2006) Publicat in Monitorul Oficial nr. 147 din
16/02/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei de Sanatate Publica a Mun.
Bucuresti din str.Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti, in termen de 20 de zile calendaristice, incepand
cu data de 13.03.2017.
Concursul/examenul va avea loc in data de 12.04.2017.
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