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ANUNT
Directia de Sanatate Publica a Mun.Bucuresti anunta examenul de promovare in gradul
profesional imediat superior celui detinut al functiei publice de executie de Consilier grad Asistent in
functia publica de Consilier grad Principal si de Inspector grad Principal in functia publica de
Inspector grad Superior.
Conditii de participare:
Condiţiile de participare la examenul 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.

1. Biblografie pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut al
functiei publice de executie de Inspector grad Principal in functia publica de Inspector grad
Superior- Serviciul Control in sanatate publica :
1. Ordinul MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei
2. Ordinul MS 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,
educarea si instruirea copiilor si tinerilor
3. Legea 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar
4. Ord. MS 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor
si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescent
5. HGR 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu
alimentele
6. Regulamentul nr 1935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004
privind materialele si obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare
7. Regulamentul CE nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor
biocide
8. Hotarare nr. 617 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
9. Regulamentul CE 1223/2009 privind produsele cosmetice
10. HGR 147/2015 privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor
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Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie
2009 privind produsele cosmetice, precum și ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din
10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declarațiilor utilizate în legătură cu
produsele cosmetice
11. HGR nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul
sănătății publice
12. Ordinul nr. 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare
13. Ordinul nr. 387/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinație nutrițională
specială
14. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 , republicată privind Statutul funcţionarilor publici - cu
modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
16. 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. Biblografie pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut al
functiei publice de executie de Consilier grad Asistent in functia publica de Consilier grad Principal
- Biroul Avize si autorizari sanitare :
1. Ordin M.S. nr. 1030/2009 - Ordin privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru
proiectele de amplasare , amenajare , construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara
activitati cu risc pentru starea de santate a populatiei, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1519 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă
prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă
judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare
(SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti.
4. Ordin nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
5. Ordin nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei
6. Ordin nr. 979/2004 din 30/07/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, cu modificările
şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de
liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
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8. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 , republicată privind Statutul funcţionarilor publici - cu
modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
10. 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.
3. Biblografie pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut al
functiei publice de executie de Consilier grad Asistent in functia publica de Consilier grad Principal
- Biroul Informatica si biostatistica medicala:
1. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 1.059 din 20 noiembrie 2003 actualizat privind declararea nominală obligatorie şi
evidenţa medicilor;
3. Ordonanta nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului;
4. Ordinul nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare,
prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului;
5. Legea nr. 226 din 5 iunie 2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România;
6. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 , republicată privind Statutul funcţionarilor publici - cu
modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici* – republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
8. 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 Bucures
Dosarele de inscriere la examen 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 29.09.2017.
Examenul va avea loc in data de 30.10.2017 ora 10:00 la sediul DSPMB str. Avrig nr 72-74
sector 2 Bucuresti.
DIRECTOR EXECUTIV
DR. CRISTINA PELIN

