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ANUNT

Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, anuntă organizarea examenului de
promovare în clasă a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii medii care
au absolvit o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată, studii universitare de
licenta, respectiv din functia de Referent Superior in functia de Consilier Asistent, în specialitatea în
care isi desfăsoară activitatea.
Examenul este organizat in baza Ordinului ANFP nr. 1932/2009, pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a
functionarilor publici, modificat prin Ordinul ANFP nr. 4763/2012, art.68 din Legea nr.188/1999
republicata cu modificarile si complectarile ulterioare si a Legii 153/2017 Anexa VIII Cap. I, pc. B
– Reglementari specifice funtionarilor publici, art. 5.
Cererile de înscriere se pot depune la sediul Directiei de Sănătate Publică a Municipiului
Bucuresti, din str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti, la biroul RUNOS în termen de 5 zile de la
data anuntului.
Examenul va avea loc în termen de 15 zile de la data publicării anuntului, respectiv in data de
28.09.2017 ora 10:00, la sediul Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, din str. Avrig
nr.72-74, sector 2, Bucuresti.

Bibliografie:
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul
2007;
• OMS 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii
organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
• Legea Finantelor Publice Nr. 500/2002;
• Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata si actualizata;
• O.M.F.P nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv;
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Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
conturi pentru institutii publice si instructiuni de aplicare a acestuia, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordin nr.1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, actualizat;
Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar - contabile, actualizata;
OG 81/2003 privind Reevaluarea si Amortizarea Mijloacelor Fixe .
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