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A N U N Ț 
 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și 
prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 
 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VRANCEA 
 

organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru 
funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului propriu care îndeplinesc condițiile de 
promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, după cum urmează: 
 I. Compartiment asistență medicală și programe de sănătate 
- 1 post aferent funcției publice de execuție consilier cls. I gradul profesional superior 
 
 Organizarea examenului: 
  Dosarul de înscriere se depune  în termen de 20 de zile  de la data publicării 
anunțului privind organizarea examenului de promovare, la sediul Direcției de Sănătate 
Publică Vrancea- Compartiment RUNOS 
 Probe de examen: 
- Proba scrisă va avea loc în data de 13.09.2021 ora 10,00 la sediul Direcției de Sănătate 
Publică Vrancea din Focșani, B-dul Gării nr. 14. 
- interviul se va susține în maximum 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. 
 Condiții de participare: 
 
- Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 
deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
"a). să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care 
promovează; 
b). să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 
ani  de activitate; 
c). să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile  
Codului administrativ. 
 
 Dosarul de înscriere la examen  conține în mod obligatoriu: 
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul RUNOS în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani de activitate. 
c) adeverință eliberată de Compartimentul RUNOS în vederea atestării situației disciplinare a 
funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 
sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiată. 
d) Formularul de înscriere - Anexa nr. 3  
 
 
 Afișat 13.08.2021 la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea și pe pagina de 
web a instituției. 
 
 
 



BIBLIOGRAFIE  
EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL  

 
COMPARTIMENT ASISTENTA MEDICALA SI PROGRAME 

 
 

1. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului   nr. 57/2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
2. LEGEA nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, R2, cu modificarile si  
completarile ulterioare 
 Titlul II Programe nationale de sanatate 
- Capitolul I - dispozitii generale 
- Capitolul III - finantarea programelor nationale de sanatate publica 
 
3. H.G nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 
2017 si 2018, cu modificarile si completarile ulterioare( art. 1; art. 2; art. 3; art 4; art. 
6; art. 22; art 23; art. 24; art. 31; art. 32; art 33; art. 34; art. 38; art. 43). 
4. Normele  tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru 
anii 2017 si 2018, aprobate prin OMS nr. 377/2017, cu modificarile si completarile 
ulterioare ( art. 1, art. 2, art. 4, art. 7; art 8, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 
25, art. 26, art. 27; art. 29 si capitolele ''Natura cheltuielilor eligibile'' si ''Beneficiarii 
programelor nationale de sanatate publica''). 
5. Metodologia si conditiile de acordare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite 
persoanelor diagnosticate cu tuberculoza,tratate in ambulatoriu, apobata prin Ordinul 
Ministerului Sanatatii si al Ministerului Muncii si Potectiei Sociale nr. 2087/1822/2020 
( art. 2; art. 3; art. 6; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13). 
6. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita 
de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de 
lapte matern, aprobate prin Ordinul nr. 1253/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
7. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de 
organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate 
publică județene și a Municipiului București, cu modificările si completarile ulterioare  
 


