
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA
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Operator date eu earaeter personalinregistrat la nr.21959

ANUNT

In eonformitate cu prevederile art. 64-65 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 125 din HG nr.
61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor
publici, DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOV A, organizeaza in data de
11.12.2017, ora 10.00 concurs de promovare intr-un grad profesional superior celui detinut
pentru functionaril publici din cadrul institutiei.

Conditii de participare:
Pentru a participa la examenul de promovare in grad profesional superior, functionarul

public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
-sa aiba eel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care

promoveaza ;
- sa fi obtinut eel putin calificativul "bine" la evaluarea anuala a performantelor

individuale in ultimii 2 ani calendaristici ;
- sa nu aiba in cazierul administrativ 0 sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii.
Dosarul de inscriere se va depune in term en de 20 zile de la data afisarii anuntului, la

sediul Directiei de Sanatate Publica Prahova, din Ploiesti, str. Tache Ionescu nr. 13, la
Compartimentul RUNOS si va contine urmatoarele documente:

* copia de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul RUNOS in
vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
* copiile rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2

ani;
* formular de inscriere prevazut in anexa nr.3 din HG nr.61112008.

Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin intermediul secretariatului
comisiei de concurs.

Concursul se va desfasura la sediul Directiei de Sanatate Publica Prahova, din Ploiesti, str. Tache
Ionescu nr. 13, proba scrisa: 11.12.2017 ora 10.00. Data si ora sustinerii interviului se va afisa
irnpreuna cu rezultatul probei scrise.

Bibliografia pentru concursul de promovare intr-un grad profesional imediat superior celui
detinut este anexata prezentului anunt.



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA
Ploiesti, str. Tache Ionescu nr.13

Bibliografiepentru promovarea in gradul profesional superior a inspeetorilor din eadrul
Compartimenului Inspectia ~i Controlul Faetorilor de Rise din Mediul de Viata ~i de
Munca:

l.Legea nr. 18811999 privind Statutul functionarilor publici (r') cu modificarile ~i

completarile ulterioare;

2. Legea nr. 712004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

3.0rdinul 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;

4. Constitutia Romaniei, republicata;

5.0rdinul MS 82412006 pentru aprobarea Normelor privind orgamzarea functionarea

Inspectiei Sanitare de Stat, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

6.0rdin nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura

functionala a cabinetelor medicale si de medic ina dentara, cu modificarile si completarile

ulterioare;

7.0rdin nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena ~i sanatate

publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.0rdin nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind

unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile si

completarile ulterioare;

9.0rdin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor

pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA
Ploiesti, str. Tache Ionescu nr.13

Bibliografie pentru promovarea in gradul profesional superior a unui consilier din cadrul
Compartimentului Buget- Finante:

l.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r') cu modificarile ~i

completarile ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

3.0rdinul nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare ~i

functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a

municipiului Bucuresti;

4. Constitutia Romaniei, republicata;

5.Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare;

6.Legea nr. 50012002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;

7.0rdinul Ministerului Finantelor Publice nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonatarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,

precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare ~ilegale, cu modificarile ~i

completarile ulterioare;

8.0rdin nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la

exercitarea controlului financiar preventiv si a codului specific de norme profesionale pentru

persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificarile si

completarile ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Gabriela Lucia BUCURICA



DIRECTIA DE SA.NA.TATE PUBLICA. PRAHOVA
Ploiesti, str. Tache Ionescu nr.13

Bibliografie pentru promovarea in gradul profesional superior a unui consilier din cadrul
Compartimenului Relatii cu Publicul:

l.Legea nr. 18811999 privind Statutul functionarilor publici (r') cu modificarile si

completarile ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

3.0rdinul nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si

functionare ~i a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a

municipiului Bucuresti;

4. Constitutia Romaniei, republicata;

5.Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Legea nr. 54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu

modificarile si completarile ulterioare;

7.Hotanlrea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

8.0rdonanta de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a

petitiilor;

9.Legea nr. 23312002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 27/2002 privind

reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Gabriela L c· BUCURICA


