MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
________________________________________________________________
Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti – România
Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20
Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro

===========================================================

ANUNȚ
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti anuntă examenul de promovare în gradul
profesional imediat superior celui deținut al funcției publice de execuție pentru urmatoarele funcții:
- inspector grad asistent în inspector grad principal
- consilier grad principal în consilier grad superior
- consilier grad asistent în consilier grad principal
Condiții de participare:
Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut sunt cele prevăzute de art. 65, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 r2, cu modificările şi completările
ulterioare:
- 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 sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.
1. Bibliografie pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al
funcției publice de execuție de Inspector grad Asistent în funcția publică de Inspector grad Principal Biroul Inspecție și control al factorilor de risc din mediul de viață și muncă:
1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată în anul 2007;
4. OMS 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii
organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;
5. Legea nr. 95/2006 republicată privind reforma în domeniul sănătății;
6. Ord MS nr. 824/2006 cu modificarile ulterioare pentru aprobarea normelor privind organizarea și
funcționarea Inspecției Sanitare de Stat;
7. OG nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
8. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes
public (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2013*);
9. ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completari ulterioare;
10. LEGE nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar;
11. ORDIN nr. 1.955 din 18 octombrie 1995(*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igienă privind
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
12. HG nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a
creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
13. Hotărârea nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare
a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;
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14. HOTĂRÂRE nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din
domeniul sănătăţii publice;
15. OG 2/2001, actualizată 2018, privind regimul juridic al contravenţiilor;
16. Hotărârea nr.147/2015 privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind produsele cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013
de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele
cosmetice;
17. REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice;
18. ORDIN Nr. 387/251 din 30 mai 2002, pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinație
nutrițională specială;
19. REGULAMENTUL (UE) NR. 10/2011 AL COMISIEI din 14 ianuarie 2011 privind materialele și
obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare;
20. 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;
21. HG 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale
naturale;
22. ORD. MS nr.1.030/ 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de
amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru
starea de sănătate a populaţiei;
23. ORD.MS nr. 1.136/ 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare
corporală ;
24. LEGEA nr. 102/ 2014 privind Normele de igienă pentru cimitire, crematorii umane și servicii funerare ;
25. HG nr. 741/2016 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile
funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele,
crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii
funerare şi nivelul fondului de garantare ;
26. HG nr.188/ 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic
a apelor uzate, modificată și completată prin H.G. 352/11.05.2005;
27. HG nr. 974/ 2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a
calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, cu
modificările şi completările ulterioare;
28. HG nr. 342/ 2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru
aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a
Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile ;
29. ORD. MS nr. 976 /1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea,
depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
30. HG nr. 1197 din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care
vin în contact cu alimentele;
31. HG nr. 106/2002 actualizată, privind etichetarea alimentelor;
32. HG nr. 1020 din 1 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare
a apelor minerale naturale;
33. ORD. MS nr. 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare;
34. ORD. MS nr. 387/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială;
35. ORD. MS nr. 438/295 din 18 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi
utilizării în produsele alimentare pentru consum uman;
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36. REG. (UE) nr. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate
permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire
și la dezvoltarea și sănătatea copiilor ;
37. REG. (CE) nr. 1924/2006 din 20 decembrie 2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind
mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare ;
38. REG. (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru
produsele alimentare;
39. ORD.MS nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
40. ORD.MS nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare cu modificarile si
completarile ulterioare;
41. ORD. MS nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile despalatorie
pentru unitatile medicale;
42. ORD.MS nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională
de date ;
43. ORD.MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea
în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței
procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie
tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;
44. HG nr. 355 din 11 aprilie 2007 cu modificările și completarile ulterioare, privind supravegherea sănătătii
lucrătorilor;
45. ORD. MS nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și
certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă.
2. Bibliografie pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al
funcției publice de execuție de Consilier grad Principal în funcția publică de Consilier grad Superior Biroul Achizitii publice:
1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată în anul 2007;
4. OMS 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii
organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;
5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
6. Hotărârea Guvernului 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;
7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum
şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
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3. Bibliografie pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al
funcției publice de execuție de Consilier grad Asistent în funcția publică de Consilier grad Principal Biroul Avize/autorizări sanitare:
1. Constituția României
2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 , republicată privind Statutul funcţionarilor publici - cu modificările
şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*) – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Ordin nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a
structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;
5. Ordin M.S. nr. 1030/2009 - Ordin privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru
proiectele de amplasare , amenajare , construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfasoară activități cu
risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea și funcţionarea cabinetelor
medicale , cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordin nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;
9. Ordin nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul
de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordin nr. 979/2004 din 30/07/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, cu modificările şi
completările ulterioare;
11. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă
practică pentru servicii publice conexe actului medical;
12. H.G. nr. 741/2016 de aprobare a Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea,
incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane,
precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul
fondului de garantare din 12.10.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul nr. 1519/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privați de
servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar
neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență,
reanimare și descarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizație emis de direcțiile de sănătate
publică județene și a municipiului București;
14. Ordinul nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităților de transfuzie
sanguină din unitățile sanitare;
15. Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de
permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011 de aprobare a
Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de
permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordinul nr. 1159/2010 privind aprobarea Listei unităților de asistență medicală autorizate pentru
examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de
autovehicule sau tramvaie;
18. Ordonanţa Guvernului nr. 66 /1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea
cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea
nr. 52 din 19 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.
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Dosarele de înscriere la examen se vor depune la sediul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului
București din str. Avrig nr.72-74, sector 2, București, în termen de 20 de zile calendaristice, în prioada
23.10.2018 – 12.11.2018.
Examenul va avea loc în data de 22.11.2018 ora 10:00 la sediul Direcției de Sănătate Publică a
Municipiului București din str. Avrig nr 72-74 sector 2 București.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti,
str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti , Biroul RUNOS – persoană de contact Cochințu Elena – consiler
asistent , camera 8 parter , tel./fax 021.252.64.60, e-mail: runos@dspb.ro

