
 

 

 

Nr.       18473     din  22.10.2019 
 
 

A N U N Ţ 

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) şi alin.(22) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

A JUDEŢULUI SUCEAVA 

organizează la sediu-Suceava str. Scurtă nr.1A, 

examen de promovare în grad profesional imediat superior 

 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

    1) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 

   2) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate; 

   3) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

Examenul/concursul constă în: 

• selectarea dosarelor de înscriere-12.11.2019; 

• proba scrisă-21.11.2019, ora 10; 

• interviu – data şi ora se va afişa odată cu rezultatele la proba scrisă. 
 

Dosarele de înscriere la examenul/concursul de promovare se depun la 

Compartimentul resurse umane, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv  

în perioada 22 octombrie 2019 - 11 noiembrie 2019 şi va conţine în mod obligatoriu 

documentele: 

    a) adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în 
gradul profesional din care se promovează;  
     b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate; 
    c) formularul de înscriere. 
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BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL –Birou Buget 

finante-contabilitate 

1. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Legea nr. 82/1991- legea contabilitatii, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Ordinul MFP nr. 1917/2005- norme metodologice privind organizarea si conducerea 

contabilitatii institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Ordinul MFP 1792/2002- norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea 

si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea evidentei si raportarea 

angajamentelor bugetare si , cu modificările și completările ulterioare. 

5. Ordinul MFP 2861/2009- norme metodologice privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 

modificările și completările ulterioare. 

6. Legea nr. 95 / 2006    *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul I, -

Cap.3, cu modificările și completările ulterioare. 

7. Ordin MS  nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi 

a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti. 

8. Constituţia României, republicată. 

9.  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ-Partea a VI-a, Titlul I și Titlul II  Statutul 

funcţionarilor publici. 

 

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL – Birou 

asistenţă medicală şi programe de sămătate  

1. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, , cu modificările și completările 

ulterioare. 

2. Ordinul M.S. nr. 377 / 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 

programelor naţionale de sănătate publică , cu modificările și completările ulterioare. 

3. Ordinul M.S. nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi 

pentru tratament în străinătate, cu modificările si completările ulterioare. 

4. Ordinul M.F. nr.1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările si 

completările ulterioare. 

5. Legea nr. 95 / 2006    *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările si completările ulterioare. 

6. Ordin MS  nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare 

şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti. 

7.  Constituţia României, republicată. 

8. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ-Partea a VI-a, Titlul I și Titlul II  Statutul 

funcţionarilor publici. 

 

 
p. DIRECTOR EXECUTIV, 
DR.LILIANA GRĂDINARIU 


