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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUZAU
ANUNTA
09.10.2017
Organizarea de concurs/examen de promovare in gradul profesional superior
celui detinut pentru fuctionarii publici care întrunesc conditiile prevazute de Legea
nr.188/1999 (republicata*) privind Statutul functionarilor publici si a prevederilor
H.G.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru promovarea in grad
profesional:
-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
legii.
Concursul /examenul va consta din proba scrisa si interviu si va avea loc la
sedi ul Directiei de Sanatate Publica Buzau, in data de 13.11.2017 ora 10 - proba
scrisa, iar interviul in data 15.11.2017.
Bibliografia pentru promovarea in grad profesional specifica Compartimentului
inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de munca si viata de control
cuprinde:
1. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea si functionarea lnspectiei Sanitare de Stat.
2. Regulamentul (CE) nr.1935/2004 al Parlamentului European sial Consiliului
din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu
produsele alimentare si de abrogare a Directivelor 80/590/CEE si 89/109/CEE;
3. Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14.01.2011 privind materialele
si obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare
4. ORDIN Nr. 1.069 din 19 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind
suplimentele alimentare;

5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de
igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si
desfacerea alimentelor
6. Regulamentul (CE) nr.1933/2008
al Parlamentului European sial Consiliului
3
din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari;
7. ORDIN Nr. 341 din 20 februarie 2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi
a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale
naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă;
8. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
9. Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant
preuniversitar
10. Regulamentul (UE) nr. 1924/2006 privind mentiunile nutritionale si de
sanatate înscrise pe produsele alimentare
11. Hotărârea nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;
12. Legea nr.188/2009 republicata* privind statutul functionarilor publici;
13. Legea nr.7/2004 republicata*privind codul de conduita a functionarilor
publici.
Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane, Normare
Organizare si Salarizare din cadrul DSP Buzau , str. Nicolae Balcescu nr. 41-43 , in
termen de 20 de zile de la publicarea anuntului la sediul DSP Buzau.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane, Normare
Organizare si Salarizare din cadrul DSP Buzau tel.0238/722298 .

