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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUZAU
ANUNTA
16.03.2018
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 modîficarile si completarile ulterioare, pentru promovarea în 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
sediul Directiei de Sanatate Publica Buzau, în data de 16.04.2018 ora 10 - proba
scrisa, iar interviul in data 18.04.2018.
Bibliografia pentru promovarea in grad profesional specifica Compartimentului
RUNOS cuprinde :
-Constitutia Romaniei, republicată;
- Legea nr.188/2009 republicata* privind statutul functionarilor publici;
-Legea nr.7/2004 republicata*privind codul de conduita a functionar îlor
publici;
-H.G nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ş i
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
-Legea nr. 188/1999 Republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici;
-Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
-Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

-Legea nr.53 /2003 - Codul Muncii.
-OUG nr. 158/2005 privind concediile

şi indemnizaţiile

de

asigurări

sociale de

sănătate;

-Ordin M.S.nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene
şi a municipiului Bucureşti
Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane, Normare
Organizare si Salarizare din cadrul DSP Buzau , str. Nicolae Balcescu nr. 41-43 , în
ter men de 20 de zile de Ia publicarea anuntului la sediul D.S.P. Buzau.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane, Normare
Organizare si Salarizare din cadrul DSP Buzau tel.0238/722298.
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