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ANUNŢ
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti anuntă examenul de promovare în
gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de Inspector grad
Principal în funcţia publică de Inspector grad Superior şi de Referent grad Principal în Referent grad
Superior.
Condiţii 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;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
1. Biblografie pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al
funcţiei publice de execuţie de Inspector grad Principal în funcţia publică de Inspector grad Superior
- Biroul Control unităţi şi servicii de sănătate:
1. Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să
le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
2. Ordinul nr. 1096 din 30 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
3. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
4. Ordinul MS nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
5. Hotarârea nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
din domeniul sănătăţii publice;
6. Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
7. Legea 180 din 11 aprilie 2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor;
8. Ordinul M.S. nr.961 din 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de
evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru
dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în
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funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei
procesului de sterilizare;
9. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 , republicată privind Statutul funcţionarilor publici - cu
modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
11. 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.
12. Constitutia României.
2. Biblografie pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al
funcţiei publice de execuţie de Referent grad Principal în funcţia publică de Referent grad SuperiorBiroul Relaţii cu publicul:
1. Ordonanţa 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 , republicată privind Statutul funcţionarilor publici - cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici* – republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordin 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.
5.Constitutia României.
Dosarele de înscriere la examen se vor depune la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti din str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti, în termen de 20 de zile
calendaristice, începând cu data de 15.03.2018.
Examenul va avea loc în data de 16.04.2018 ora 10:00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică
a Municipiului Bucureşti din str. Avrig nr 72-74 sector 2 Bucureşti.

