MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ ȘI RESURSE UMANE
Nr. SP934/08.04.2019
ANUNŢ
Ministerul Sănătății organizează examen pentru promovarea în grad profesional
superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu
care îndeplinesc condiţiile pentru promovare, pe domeniile în care aceştia îşi
desfăşoară activitatea după cum urmează:
A. Direcția generală economică
1. post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional superior
B Direcția achiziții, patrimoniu și IT
1 post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal
C. Centrul de resurse umane în sănătate publică
1 post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional superior
D.Direcția politica medicamentului și a dispozitivelor medicale
1 post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional superior
1 post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal
1 post aferent funcției publice de execuție: referent clasa III, grad profesional superior
E. Direcția control și integritate
1 post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal
F. Direcția management și structuri unități sanitare
2 posturi aferente funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal

G.Unitatea de implementare și coordonare programare
1 post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal
H. Serviciul audit public
1

post aferent funcției publice de execuție: auditor clasa I, grad profesional superior

I.
Serviciul medicină de urgență
2 posturi aferente funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal

Organizarea examenului:
1. Înscrierea candidaţilor se face în 20 de zile calendaristice începând cu data
de 08 aprilie 2019, la sediul Ministerului Sănătății – Direcţia Generală
Juridică și Resurse Umane - Biroul încadrări personal - Formularul de
înscriere trebuie înregistrat la Registratura Ministerului Sănătății.
Probe examen:
- Proba scrisă va avea loc în data de 15 mai 2019, ora 11, la sediul
Ministerului Sănătății, intr. Cristian Popișteanu nr.1-3, București
- Proba interviului – se va susține într-un termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
Condiţii de participare:
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui
deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
” a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
prezentei legi.”
Dosarul de concurs, conţine în mod obligatoriu:
a) act de identitate - copie
b) Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) Formular de înscriere.
Afișat astăzi, 08 aprilie 2019 la sediul Ministerului Sănătății și pe pagina de web a
ministerului.

BIBLIOGRAFIE
examen pentru promovarea în grad din funcţia publică de execuţie de consilier clasa I,
gradul profesional principal în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul
profesional superior la Direcția generală economică

-

Constituția României, republicată

-

Legea nr. 188/1999, Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici , republicată, cu
modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătatății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare
OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Neormelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea,
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările
ulterioare
OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale
pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu,
republicat
Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, cu modificările și completările ulterioare

-

-

-

-

BIBLIOGRAFIE
examen pentru promovarea în grad din funcţia publică de execuţie de consilier clasa I,
gradul profesional asistent în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul
profesional principal la Direcția achiziții, patrimoniu și IT
























Constituția României, republicată
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Legea nr. 24/ 2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, art. 858 - 915
Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,Titlul VII Spitalele art. 163-218
Hotărârea Guvernului nr. 1361/ 2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi
motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului
Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al
statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al
municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective, cu
modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al
statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al
judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, cu modificările şi completările
ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1096/ 2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară
activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din
administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului
Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
Hotărârea Guvernului nr. 1106/ 2002 pentru declararea unor unităţi sanitare de interes
public naţional, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Sănătăţii şi Familiei
Hotărârea Guvernului nr. 884/ 2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de
cabinete medicale
Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale








Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate
în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi
completările ulterioare
Ordonanţa nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes
judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică
Ordin MFP nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Ordinul MFP nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a
drepturilor reale supuse inventarierii

BIBLIOGRAFIE
examen pentru promovarea în grad din funcţia publică de execuţie de consilier clasa I,
gradul profesional principal în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul
profesional superior la Centrul de resurse umane în sănătate publică

-

-

-

-

-

Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Comun M.S.P. şi M.C.T.S. nr. 1141/1386 /2007 privind modul de
efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de
Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru
reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.S.P. nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de
specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de
asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.S. nr. 418 din 20 aprilie 2005, pentru aprobarea Catalogului
naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de
atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor
metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si
chimist, înființarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor,
Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România;
Constituţia României,
Legea nr. 188/199 privind statutul funcţionarului public, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.

BIBLIOGRAFIE

examen pentru promovarea în grad din funcţia publică de execuţie de consilier clasa I,
gradul profesional principal în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul
profesional superior, din funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional
asistent în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional principal și
pentru promovarea în grad din funcția publică de execuție de referent clasa III grad
profesional principal în funcția publică de execuție de referent clasa III grad profesional
superior la Direcția politica medicamentului și a dispozitivelor medicale

-

Constituția României, republicată

-

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare

-

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată

-

Legea farmaciei 266/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-

OMS 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de
aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu modificările și

completările ulterioare
-

OMS 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică, cu
modificările și completările ulterioare

BIBLIOGRAFIE
examen pentru promovarea în grad din funcţia publică de execuţie de consilier clasa I,
gradul profesional asistent în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul
profesional principal la Direcția management și structuri sanitare

- Constituţia României;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- OMS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa
medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
- OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă,
organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu
modificările şi completările ulterioare;
- OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

BIBLIOGRAFIE
examen pentru promovarea în grad din funcţia publică de execuţie de consilier clasa I,
gradul profesional asistent în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul
profesional principal la Direcția control și integritate, Serviciul control



Constituția României, republicată



Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare



Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată



Legea nr. 16/1996 legea arhivelor naționale, cu modificările şi completările
ulterioare;

BIBLIOGRAFIE
examen pentru promovarea în grad din funcţia publică de execuţie de consilier clasa I,
gradul profesional asistent în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul
profesional prinipal la Unitatea de implementare și coordonare programe

-

Constituția României, republicată;

-

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

-

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;

-

HG nr. 144 / 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

-

OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014 – 2020;

-

OMFP 1792/2002 privind privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, republicată cu modificările
și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE
examen pentru promovarea în grad din funcţia publică de execuţie de auditor clasa I, gradul
profesional principal în funcţia publică de execuţie de auditor clasa I, gradul profesional
superior la Serviciul audit public

1. Legea 672 / 2002 privind auditul public intern;
2. OMFP nr. 252 / 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
3. H.G. nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de
audit public intern
4. OMS Nr. 683 din 11 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind
exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii
5. H.G. nr. 144 din 23 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
7. Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată
8. Constituția României, republicată
9. H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
10. Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - titlul VII - Spitale
11. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
12. OMFP Nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv
propriu
13. OSGG Nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice
14. ORDONANŢĂ Nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv, republicată
15. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
16. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare
17. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
18. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
19. Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
20. Legea nr. 100/2016 concesiunile de lucrari si servicii
21. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac
22. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind
achizițiile sectoriale.
23. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice.

BIBLIOGRAFIE
examen pentru promovarea în grad din funcţia publică de execuţie de consilier clasa I,
gradul profesional asistent în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul
profesional principal la Serviciul medicină de urgență

-

Constituția României, republicată,

-

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

-

Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de Conduită a funcționarilor publici,
republicată,

-

Titlul IV din Legea 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-

Ordinul ministrului sănătății nr. 1706

/ 2007 privind conducerea și

organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu
modificările și completările ulterioare,
-

Ordinul ministrului sănătății nr. 2021/2008 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare ale Titlului IV “Sistemul național de asistență
medicală de Urgență și de prim ajutor calificat” din Legea 95 / 2006 privind
reforma în domeniul sănătății,

-

Ordinul ministrului sănătății nr. 255/6 martie 2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind
desemnarea Ministerului Sănătății ca organism de conducere și implementare
a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităților
de chirurgie cardiacă neonatală și infantilă din România, cu modificările și
completările ulterioare,

NOTĂ : toate actele normative prevăzute în bibliografie vor fi studiate în formă
actualizată, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

